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Даний звіт складено відповідно до статті 20 Закону України «Про 
дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про 

дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України 
від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 
загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 
2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників 
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 
про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 
2005р. № 178 директор дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність 
перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та 
громадськістю. 
          Мета звітування: подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної 

державно–громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання 

державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських 

рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора. 

Завдання звітування: 
1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління закладом 

дошкільної освіти. 

2. Стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти. 

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про центр розвитку дитини, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124, наказами 

та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом. 

Дошкільний навчальний заклад за проєктною потужністю розрахований на  156 

місць, а в 2021–2022 н.р. виховувалися 228 дітей дошкільного віку, відповідно 

затвердженої мережі.  

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками. 

У дошкільному закладі функціонують  4 групи раннього віку та 7 груп для дітей 

дошкільного віку, з них 2 інклюзивні групи. За запитом батьків з 01 вересня 2021р. 

організовано роботу ще однієї інклюзивної групи для дітей з особливими освітніми 

потребами для дітей віком від 3-4 років. 

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви 

батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження 

дитини, направлення територіального відділу освіти  Комунарського району. 

 Режим роботи ДНЗ № 28 «Космічний»  з 7.00  до 19.00 години з п’ятиденним 

робочим тижнем,   з 12 годинним перебуванням дітей. 

          Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 

31 травня. З 1 червня по 31 серпня (літній період) у дошкільному закладі проводиться 

оздоровлення дітей. 

Діяльність ДНЗ № 28 регламентується планом роботи, який складено на 

навчальний рік і літній період, схвалено педагогічною радою 31.08.2021р., затверджено 

директором ДНЗ. 

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з 

роботою закладу в ДНЗ № 28 функціонує веб-сайт http://dnz28.zp.ua/, де висвітлюється вся 

інформація відповідно до Закону України «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти. 



Упродовж навчального року інформація про роботу закладу, цікаві моменти життя 

нашого садочка та життя вихованців висвітлюються в соціальній мережі «Фейсбук» за 

посиланням: https://www.facebook.com/dnz28kosmichnyi. 

 

1. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-

виховного процесу у навчальному закладі. 

- Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку: 

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 

18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, 

Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему 

роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально-

педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався 

педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, 

але не відвідують його. 

Педагогічні працівники проінформували батьків про можливі форми здобуття 

їхніми дітьми дошкільної освіти. У зв'язку з введенням воєнного стану цього року не 

було проведено традиційного Дня відкритих дверей для батьків вихованців та жителів 

мікрорайону. Але з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого 

ознайомлення з роботою закладу батькам надана можливість переглядати в онлайн 

режимі організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, 

оглядати предметно-ігрове середовище групових кімнат. Протягом року на сайті ДНЗ 

№ 28 виставляється  інформація про цікаві події та життя вихованців  дошкільного 

закладу. В соціальній мережі Facebook створена сторінка ДНЗ № 28 «Космічний», на якій 

висвітлюють події нашого життя. Найбільш цікаві публікації з життя ДНЗ регулярно 

поширюються на сторінці Департаменту освіти та науки ЗМР. Отже, діти п’ятирічного 

віку мікрорайону 100 % охоплені  різними формами здобуття дошкільної освіти. 

Організація різних форм виховної роботи та освітній процес у ДНЗ здійснюється 

відповідно до чинних програм, а саме: інваріантна частина дошкільної освіти 

реалізується шляхом впровадження в групах раннього віку № 1, 2, 5, 7 програмою 

розвитку дитини від народження до шести років “Я у Світі”, в групах молодшого 

дошкільного віку № 8, 9, 11 освітньої програми для дітей молодшого дошкільного віку 

“Впевнений старт”, в групах середнього дошкільного віку № 6, 10 освітньої програми 

для дітей середнього дошкільного віку “Впевнений старт”, в групах старшого 

дошкільного віку № 3, 4 освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку 

“Впевнений старт”. Варіативна частина забезпечується парціальними програмами. 

Рішення про вибір програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу 

(протокол № 1 від 31.08.2021 р). 

Учасниками освітнього процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, батьки 

(особи, які їх заміняють). 

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей 

дошкільного віку у нашому закладі є інтегрована діяльність за різними видами та 

формами організації. 

З огляду на основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності 

в ДНЗ освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної 

освіти, та спрямовано на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей 

раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з ООП; на збагачення вихованих традицій 

українського суспільства сучасними досягненнями та прогресивними світовими 

тенденціями у сфері освіти.  

Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, 

відповідних компетентностей, підготовку її до органічного, безболісного входження до 



соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів 

життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності 

між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання. 

Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» в ДНЗ «Космічний» 

сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною 

радою закладу  (протокол № 1 від 31.08.2021 року). 

У рамках зазначеної системи у 2021-2022 навчальному році здійснені заходи 

щодо створення освітнього середовища для оптимального розвитку кожного вихованця, 

відповідно до його нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних 

особливостей, культурних потреб; забезпечення умов щодо постійного професійного 

зростання та самореалізації педагогів. 

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей 

компетентностей визначались шляхом проведення моніторингу індивідуального 

розвитку щодо визначення рівня компетентності вихованців відповідно до змісту 

освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. 

У зв'язку з введенням воєнного стану та виїздом частини дітей, станом на 

27.05.2022 р. було проведено дистанційне опитування серед батьків щодо вступної 

компанії дітей-випускників до першого класу. За результатами опитування встановлено: 

що 44 дитини подали документи до шкіл м. Запоріжжя; початкову освіту здобувати за 

кордоном будуть 4 дитини (Німеччина, Велика Британія, Іспанія). Всі батьки 

випускників були проінформовані про умови вступної компанії дітей до першого класу 

та терміном подачі пакету документів.  

Обстеження практичного психолога ДНЗ № 28 на предмет психофізіологічної 

готовності дітей до навчання у школі та  моніторинг показників сформованості життєвої 

компетентності та проявів активності у різних видах діяльності в квітні 2022 року не 

відбулися, з причини призупинення освітнього процесу. 

 Однак за результатами оперативного, персонального та тематичного вивчення 

освітнього процесу педагогів з дітьми, хочеться відзначити роботу педагогічного складу 

старших груп за сумлінне ставлення до  підготовки дітей до школи.  

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з 

роботою дитячого закладу впродовж 2021-2022 н.р. педагогами закладу постійно 

надавались фото та відео звіти педагогічної роботи з вихованцями закладу: організована 

освітня діяльність, святкові заходи, гурткова  робота, різноманітна діяльність дітей 

впродовж дня, заходи оздоровчо-профілактичної роботи, виставки дитячих та 

колективних з вихователями робіт, огляд предметно-ігрового середовища групових кімнат 

тощо. Завдяки партнерській взаємодії адміністрації та педагогів, батьки вихованців були 

повноцінними учасниками освітнього процесу в дистанційному режимі. 

Результати опитування дітей, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і 

відкритих занять, режимних моментів, огляди-конкурси, виставки посібників до педрад 

свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в 

своїй роботі ефективні методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно 

розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і 

індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють 

інноваційними технологіями навчання дошкільників. 

На виконання варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ 

№ 28 «Космічний» впродовж 2021/2022 н.р. (до 24.02.2022 р. включно) працювали гуртки, 

де діти мали змогу розвинути свій творчий потенціал, індивідуальні здібності, отримати 

навички читання та звуко-буквенного аналізу, роботи з нетрадиційними матеріалами 

зображувальної діяльності тощо. Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього 

процесу у закладі.  

Особливості гурткової роботи - цілеспрямоване використання вільного часу для 

повноцінного розвитку потенційних можливостей дитини, напрямів діяльності та 



освітньої програми, творчий характер освітнього процесу, який здійснюють на основі 

додаткових освітніх програм співпраця, співтворчість, індивідуальний підхід у взаєминах 

дитини, педагога та батьків. 

Саме тому, з метою виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних 

нахилів та здібностей дітей дошкільного віку, з вересня 2021 року було організовано та 

впроваджено роботу гуртків за наступним спрямуванням: 

- «Талановиті пальчики»  

- «Юний Читайлик» 

- «Пізнайка». 

Наш заклад дошкільної освіти базується на демократичних цінностях та повазі до 

основних прав людини і створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх 

дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.  

Наразі є велика потреба розвивати інклюзивну освіту на рівні ДНЗ, бо ранній і 

дошкільний вік є важливим для розвитку усіх дітей, а для дітей з особливими освітніми 

потребами цей період має особливе значення. Саме тому метою закладу є включення дітей 

з ООП в освітній процес, розуміння особливостей розвитку дітей та врахування їхніх 

особливих потреб та потенційних можливостей розвитку в освітньо-виховній роботі. 

Особливості дітей із порушеннями психофізичного розвитку неможливо нівелювати, тому 

потрібно змінювати організацію освітнього процесу в групі, адаптувати та модифікувати 

освітній простір задля вирішення завдань соціалізації та інтеграції дітей з ООП в 

суспільство в умовах закладу. 

Впродовж 2021/2022 н.р. на інклюзивній освіті виховувалось 6 дітей з особливими 

освітніми потребами. Корекційно-розвиткова робота з ними здійснювалась відповідно до 

рекомендованих МОН України програм та навчально-методичних посібників. 

З метою всебічного вивчення особистості дитини з ООП, організації ефективної 

допомоги і психолого - педагогічної підтримки, відстеження динаміки її індивідуального 

шляху розвитку, створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє 

середовище, протягом 2021/2022н.р. проводилась систематична робота членів КС дітей з 

ООП. 

Системність роботи фахівців команди супроводу забезпечували обов’язкову 

корекційну складову освітньо-виховного процесу шляхом виділення необхідних 

корекційних годин за освітніми потребами кожної дитини. 

Запорукою успішної соціалізації дитини з ООП та безбар'єрного входження її в 

освітнє середовище є ретельна підготовча робота педагогів, які заздалегідь пристосовують 

середовище групи до приходу такої дитини. 

Освітнє середовище має сприяти успіху усіх дітей, незалежно від їхніх 

індивідуальних особливостей. Середовище кожної групи де здобувають освіту діти з ООП 

забезпечує можливості з різними стилями навчання, життєвим досвідом, культурою, 

мовою спілкування, уподобаннями тощо.  

Відповідне середовище має величезний вплив на когнітивний, соціальний, 

емоційний і фізичний розвиток дітей. Створене в закладі фізично і психологічно безпечне 

і стимулююче середовище сприяє розвитку дітей, взаємодії між дітьми та дітьми і 

дорослими 

Під час роботи КС було визначено напрямки психолого-педагогічних  та 

корекційно-розвиткових занять; розроблення індивідуальної програми розвитку; 

моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з (ООП) з 

метою коригування та визначення динаміки розвитку. 

Членами КС було опрацьовано постанову Кабінету Міністрів України №765 

«Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами», а також додаток 4 

до Положення, в якому зазначені категорії (типи) освітніх потреб (труднощів) від 21 

липня 2021 року. Вимоги та рекомендації Постанови було введено в дію з 01.01.2022 року. 

У січні 2022 року  відбулося позачергове засідання КС разом із запрошеними 



представниками ІРЦ, з метою визначення рівнів підтримки дітей з ООП, що відвідують 

ДНЗ.  

Таким чином роботу щодо реалізації завдань з інклюзивної освіти можна вважати 

виконаною на достатньому рівні. Членами КС вирішено й надалі забезпечувати 

психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в умовах воєнного стану та надавати 

відповідні рекомендації батькам щодо підтримки дітей з ООП. 

Впродовж навчального року вихователем-методистом закладу проводились 

відповідні методичні форми роботи з педагогічним колективом з метою підвищення 

професійної компетентності, скеровувалася робота педагогів щодо підготовки та 

проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних 

представників здобувачів освіти, спрямованих на  вирішення основних річних завдань.  

 За річним планом на 2021-2022 н.р. було проведено: 

- чотири засідання педагогічної ради, під час яких висвітлено вагомі 

здобутки педагогічного колективу, реалізація річних завдань, аналіз діяльності закладу за 

поточний навчальний рік, але одна тематична педрада, присвячена вирішенню третього 

річного завдання не проведена через призупинення освітнього процесу у зв'язку з 

введенням воєнного стану, що стане резервом в роботі на 2022-2023 н.р. 

Організація методичної роботи ДНЗ регламентувалася річним планом роботи, 

протягом навчального року запроваджено дієві заходи щодо застосування 

компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку 

особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання ігрових методів 

у навчальних заняттях, впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти. 

Пріоритетними напрямками роботи в 2021-2022 навчальному році були: 

1. Використання діяльнісного підходу в процесі формування сенсорно-

пізнавальної та логіко-математичної компетентності дошкільників (2-й рік). 

2. Формування в дітей ціннісного ставлення до здоров’я засобами 

здоров’язбережувальних технологій на засадах сталого розвитку  (4-й рік). 

3. Формування лексичної та граматичної компетентностей дітей дошкільного 

віку як основи для активізації їх комунікативних можливостей  (2-й рік). 

Ці завдання вирішувались через: 

- створення розвивального середовища, осередків діяльності, 

- створення умов для участі дітей у різних видах діяльності (спілкування, гра, 

художньо-естетична та ін.) так, щоб це було природньо та органічно до їхніх 

потреб та інтересів, 

- застосування педагогічного партнерства серед педагогів, 

- організацію дискусій, ділових ігор; психологічних ігор та вправ, націлених на 

зняття емоційної напруги, на об’єднання колективу батьків та вихователів; 

обговорення проблемних питань за круглим столом. 

Педагогам закладу надана можливість використовувати різні форми підвищення 

особистої фахового майстерності, а саме: відвідування науково-методичних заходів міста, 

заохочення самоосвіти, участь у сертифікованих тренінгових навчаннях, участь у 

районних онлайн-навчаннях, організація взаємовідвідувань серед колег, використання 

кращого досвіду вихователів закладу, міста, інших областей, проходження курсів 

підвищення кваліфікації. З боку адміністрації завжди заохочується участь педагогів у 

тренінгах та семінарах, що організовуються в позаробочий час. Враховуючи епідемічну 

ситуацію педагоги підвищуювали власну кваліфікацію дистанційно. 

В  закладі дошкільної освіти створені умови для проведення  оздоровчих та 

фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров'я і навичок здорового 

способу життя: система комплексних заходів з оздоровлення дітей, залучення їх до 

здорового способу життя, проведення планових заходів з профілактики ГРВІ, дотримання 

оздоровлювального режиму у сім’ї та дошкільному закладі, профілактика порушень 



постави та стопи, створення умов для емоційного благополуччя дітей, використання 

елементів арт-терапії на заняттях та у повсякденні. Рухову активність забезпечувало 

систематичне проведення рухливих ігор, фізичних вправ, фізкультурних свят і розваг,  

днів та тижнів здоров’я. 

До якісних показників ефективної роботи дошкільного навчального закладу у 2021-

2022н.р. належить участь педагогів, здобувачів освіти та їх батьків у конкурсах та 

фестивалях, а саме:  

 районному етапі міського конкурсу  «Місячник безпеки життєдіяльності» 

(грудень 2021р.) у номінації «Творчий конкурс «Сам собі рятівник»: навчальний макет для 

уроку з основ здоров’я, мультимедійний посібник, дидактична гра  - вихователь Скокова 

О.С. отримала гран-прі;  

у номінації «Творчий конкурс виробів з прикладного матеріалу» - вихованка групи 

№10 Бутенко Вероніка посіла ІІ місце; 

за участь у конкурсі вихованки Суботіна Діана (група №4) та Бойко Аріна (група 

№6) отримали подяку. 

- педагоги, вихованці та батьки за участь у всеукраїнській благодійній акції 

«Монетки дітям» та неоціненний вклад у боротьбі з дитячим раком отримали грамоту від 

Благодійного фонду «Таблеточки» та НБУ; 

- діти та вихователі усіх вікових груп взяли активну участь у фестивалі ДНЗ № 28 

«Стежинками зимової казки», продемонструвавши величезний професіоналізм та творчий 

потенціал. 

Отже, враховуючи вищезазначені досягнення педагогічного колективу маємо 

визначити рівень роботи закладу, такий як достатній. 

 

2. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази, 

розвивального середовища закладу дошкільної освіти  

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального 

закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ДНЗ. 

За кошти місцевого бюджету у 2021/2022р: 

- проведено  щорічні дезінсекційні, дератизаційні заходи у приміщеннях у серпні 

2021.  

- було придбано миючі засоби (мило господарче 72%, мило рідке анті бактеріальне, 

губка поролон) на суму 725 грн. 44 коп.; 

- закуплено (олівці, папка-файл, ручки масляні) - 540,84 грн.; 

- ремонт комп’ютерної техніки (відновлення картриджів та поточний ремонт БФП) 

на суму 1230 грн.; 

- техогляд вогнегасників на суму 1844,57 грн.; 

- проведений техогляд на випробовування (ізоляція проводів та кабелю, замір 

опору розтікання на землю) на суму 2209,50 грн.; 

- були проведені САНЕПІДСЕРВІС дослідження ( на носійство кишкових інфекцій, 

на наявність патогенного стафілококу) на суму 5540,40 грн.; 

- придбано лампи ЛОН 100 Вт- 12 шт. на суму 120 грн.; 

- лампи Lezard LED 11W НА суму 440 грн.; 

- встановлено індивідуально - тепловий пункт. 

Також за кошти місцевого бюджету оплачуються послуги Інтернет.  

 

3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх 

раціональне використання. 

 

До початку  навчального року проведені профілактичні роботи в групових 

приміщеннях, на харчоблоці. У 2021-2022 навчальному році спільними зусиллями батьків 



та працівників ДНЗ було проведено заміну освітлення в груповій кімнаті групи № 9. 

Поновлювали наочними посібниками ресурсну кімнату для роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами.  

Завдяки спільній співпраці педагогів і батьків у всіх вікових групах постійно 

оновлюється ігрове обладнання  – фізкультурні куточки, «доріжки здоров’я», збільшено 

банк розвиваючих ігор в кожній віковій групі. 

 Батьки здобувачів освіти групи 4, 10 придбали  телевізори.  

4. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та 

доцільність їх розстановки. 

Педагогічний колектив дошкільного закладу складає 27 осіб, а саме:  

1 директор,  

1 вихователь-методист,  

1 музичний керівник,  

1 практичний психолог, 

1 інструктор з фізкультури, 

2 асистенти вихователя, 

20 вихователів. 

Повну вищу освіту мають – 15 педагогів; 

Неповну вищу – 9 педагогів. 

Середньо-спеціальну – 3 педагога. 

Атестація педагогічних працівників проходить в закладі відповідно до «Типового 

положення зі змінами» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та 

оформленням відповідних документів. Підвищення кваліфікації відбувається відповідно 

до Постанови № 800 від 21.08.2019. Педагоги обов’язково мають підвищувати свою 

професійну кваліфікацію у обсязі 120 годин (протягом 5 років), що відбувається за 

рахунок державного та місцевих бюджетів та проходять атестацію. Кожний педагог має 

можливість самостійно планувати своє професійне зростання. 

За результатами атестації педагогічних працівників, підтверджено відповідність 

кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню 

«вихователь-методист – 1 педагог, відповідність 10 тарифному розряду – 1 педагог, 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 педагог. 

У 2021/2022 навчальному році педагоги закладу підвищували професійний рівень 

на курсах при КЗ «ЗОІППО» ЗОР, районних методичних об’єднаннях   та шляхом 

самоосвітньої діяльності. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного 

професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. 

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у районних,  

міських, обласних та всеукраїнських тренінгових навчаннях, практичних семінарах, 

вебінарах. 

 

1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних 

працівників. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності адміністрації ДНЗ є забезпечення 

соціального захисту вихованців. Відповідно до Закону України 38 «Про захист 

персональних даних» на початок 2021-2022 навчального року було проведено облік дітей 

ДНЗ № 28 «Космічний», забезпечено роботу та постійне оновлення і внесення коректив до 

бази даних комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля». 

Практичний психолог, на початку навчального року, провела ретельну 

діагностичну роботу щодо виявлення дітей з сімей пільгових категорій, було складено 

соціальний паспорт сімей та створено списки вихованців, які потребують соціальної 

допомоги. В ДНЗ зареєстровано 56 дітей пільгової категорії, а саме: 

-  Діти з сімей учасників АТО – 7; 

-  Діти з малозабезпечених сімей - 7; 



-  Діти з багатодітних сімей - 28; 

- Діти з інвалідністю – 1, 

- Діти  з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 7; 

- Діти з ООП - 6 

В закладі дошкільної освіти постійно проводились заходи з пропаганди психолого-

педагогічних знань щодо соціального захисту дітей. Було доведено до відома працівників 

та батьків вихованців алгоритм дій в разі виникнення ситуації, пов’язаної з насильством в 

сім’ї відповідно з вимогами  Закону України від 18.12.2018 року № 2657-VIII «Про 

внесення змін до деяких Законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», 

наказу МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки 

булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»,  листом 

МОН України від 29.01.2019 року №1/9-881 «Рекомендації для закладу освіти щодо 

застування норм ЗУ «Про  внесення змін до деяких Законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)».  

На стендах для батьків постійно оновлювалась актуальна інформація: було 

представлено алгоритм діяльності з переліком організацій куди можна звернутися з 

приводу насильства в сім’ї. Випущено «Інформаційний листок про Конвенцію та права 

дитини». Практичним психологом та педагогами закладу підготовлено та проведено ряд 

консультацій для педагогів та батьків. 

На сайті ДНЗ №28 організована сторінка «Протидія булінгу», де батьки мають 

змогу ознайомитись з Положенням про булінг в ДНЗ № 28, Порядком подання та розгляду 

заяв протидії булінгу, Планом роботи протидії булінгу в ДНЗ  та матеріалами з даної теми. 

Видано наказ по закладу дошкільної освіти « Про  посилення роботи з попередження 

насильства та булінгу в учнівському середовищі» № 166/р від 13.12.2021  та ознайомлені 

всі педагоги під особистий підпис. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в закладі робота з соціального 

захисту вихованців проводиться планово, в системі і виконується на достатньому рівні. 

 

• Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і 

працівників:  

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалась у 

відповідності зі ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» та Інструкцією з організації 

харчування дітей у ДНЗ (зі змінами) (затверджено наказом МОН молодьспорту України та 

МОЗ України від 26.02.2013р. №202/165 та зареєстровано в Мінюстиції України  від 

20.03.2013 р. за №440/22972), іншими нормативно – правовими актами, що регулюють 

питання харчування дітей.  

На виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 

04.12.2020 № 344р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. 

Запоріжжя у 2021 році» та заяв батьків, наданих документів, що підтверджують статус 

дитини для звільнення від плати за харчування встановлено звільнення від плати за 

харчування дітей із сімей пільгових категорій на кінець 2021 року:  

- дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей – 28 дітей ;  

- дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) 

та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників   антитерористичної   операції) 

–  7 дітей; 

- дитина із сімей,  які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 7 дітей. 

-  1 дитина-інвалід;  



- 6 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

- 1 дитина, яка має статус постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 

-  діти з особливими освітніми потребами – 5 дітей. 

Проводиться робота в  системі  «Web-портал»: формування та передача заявок на 

продукти харчування один раз на тиждень, внесення даних поставок за замовленням, 

щодня створюється та надсилається меню-вимога, вкінці місяця відмічаються табеля 

обліку відвідування дітьми.  

Наказом по закладу дошкільної освіти було призначено відповідальних осіб за 

організацію харчування, за безпеку і якість продовольчої сировини та готової продукції, 

створено комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини на 2020 р. 

(наказ по ДНЗ від 04.01.2021р. № 02/р).  

В закладі  встановлено 3 –х разовий режим харчування, щодня вивішується меню-

вивіска (про денне меню в закладі, рекомендації щодо організації вечері вдома),  у 

дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалася 

відповідно до графіка видачі їжі.   

 Для правильної організації харчування дітей, на основі орієнтовного двотижневого 

меню, що були складені на зимовий, весняний, літній та осінній період, розглянутих 

Запорізьким МУ ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та з урахуванням 

наявності продуктів складалося щоденне меню. В батьківських куточках в усіх вікових 

групах в наявності орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей 

дошкільного віку. 

Протягом року здійснювався контроль за умовами зберігання, дотриманням строків 

реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Результати контролю організації 

харчування дітей в  закладі дошкільної освіти обговорювались на виробничих нарадах. За 

результатами оперативного контролю, працівникам харчоблоку,  були надані рекомендації 

щодо дотримання технології приготування страв; дотримання графіку видачі їжі з 

харчоблоку, санітарного стану харчоблоку.  

Продовжується громадський контроль експертною комісією за організацією 

харчування в ДНЗ до складу, якої входять батьки, постійно проводився Члени експертної 

комісії контролювали якість продуктів харчування, наявність супроводжуючих 

документів, що поставлялись до ДНЗ, умови зберігання, технологію приготування їжі, за 

результатами контролю складались Акти. 

З метою профілактики йодозалежних захворювань ДНЗ забезпечено йодованою сіллю. 

Питний режим виконується, в групах використовують кип’ячену воду. 

 Холодильне та технологічне обладнання в робочому стані, потребує ремонту 

витяжна вентиляція, та заміні нагрівальних плит на електричній плиті. Харчоблок 

забезпечено достатньою кількістю холодної і гарячої проточної води. Санітарно-

гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно – гігієнічним 

нормам.  На харчоблоці є інструкції щодо правил миття кухонного посуду, інвентарю 

та обладнання, використання мийних засобів, експлуатації технологічного обладнання.  

Працівники харчоблоку ознайомлені і знають нормативні документи щодо 

організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, забезпечені спеціальним 

одягом.   

Документація з питань організації харчування ведеться відповідно вимогам 

Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ. Відповідно до посадових обов’язків та 

вимог документацію з організації харчування в ДНЗ ведуть сестра медична з дієтичного 

харчування, комірник, кухарі. 

Продовжується  робота щодо  впровадження системи НАССР. Розроблені документи 

відповідно законодавства. 



Щомісячно аналізуються виконання норм харчування, якість та доцільність 

необхідного набору продуктів, їх біологічна цінність та корисність.  

Аналіз виконання завозу продуктів харчування і продовольчої сировини протягом 

2020 року постачали не завжди в повному обсязі відповідно до заявок. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ 

НОРМ ХАРЧУВАННЯ У % (СЕРЕДНІЙ ПОКАЗНИК) ПО ОСНОВНИМ 

ПРОДУКТАМ 

за 2020-2021роки 
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Даний аналіз за 2021 рік показав, що переважно харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі здійснювалося наближено до норм, було раціональним, 

збалансованим, різноманітним. Зменшились показники виконання норм харчування 

наступних продуктів: овочі,  фрукти, м'ясо.  

На виконання наказу ДОН Запорізької міської ради від 04.12.2020 № 344р  «Про 

організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних 

підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2021 році»  вартість 

харчування становила: 

01.01.2021 - 31.05.2021 та 01.09.2021 -31.12.2021 - 32 грн. 84 коп. – ясла, 50 грн. 18 

коп. – дитячий садок;  

 в оздоровчий період 01.06.2021 - 31.08.2021 -36 грн. 12 коп. – ясла, 55 грн. 20 коп. – 

дитячий садок. 

 Батьки вносять плату у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день. 

З питань організації раціонального харчування дітей в ДНЗ проводиться санітарно-

просвітницька робота серед колективу, батьківської громадськості. 

Вихователі, помічники вихователів беруть участь в організації харчування дітей, 

ознайомлені з питаннями гігієнічного та етичного виховання дітей. Починаючи з раннього 

віку, приділяють увагу формуванню в дітей культурно-гігієнічних навичок під час 

вживання їжі. За кожною дитиною закріплене місце за столом, про що свідчать 

маркування меблів, «Листи здоров’я дітей» кожної вікової групи. Перед прийняттям їжі 

стіл сервірують згідно меню. Привчають дітей користуватися серветкою, столовими 

приборами відповідно віку. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей 

в групі.  

В  усіх вікових групах створені умови для формування,  розвитку культурно-

гігієнічних навичок вихованців. Організовуючи процес вмивання, миття рук, вихователі 

керуються програмою своєї групи, враховують особливості розвитку дітей, 

використовуючи різноманітні прийоми керівництва їх діяльністю (пояснення, 

нагадування, показ, вправляння, художнє слово). Процес проводиться поступово, 
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невеличкими групами. Всі діти користуються особистим рушником, на період карантину 

паперовими рушниками.  

На період карантину відповідно розробленого Комплексу заходів  забезпечено 

адаптивне харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, що харчуються 

одночасно, або одночасно перебувають за одним столом. Вжиті ряд заходів щодо 

попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Суворо 

дотримувались санітарно-гігієнічні та протиепідемічні вимоги щодо організації 

харчування вихованців закладу дошкільної освіти. 

Вихователі проводять з батьками необхідну просвітницьку роботу щодо 

особливостей дитячого харчування,  дають рекомендації з питань організації харчування 

дитини вдома, радять як максимально наблизити режим харчування і склад раціону до 

діючих норм в ДНЗ.  

 

Медичне обслуговування 

Медичні послуги для вихованців дошкільного закладу здійснюється сестрою 

медичною старшою Режко Ю.М. та сестрою з дієтичного харчування Мухіною А.І..  

Пріоритетним  завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичної сестри на 

2021/2022 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення 

здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих 

технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності 

дошкільників. 

Дана задача вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, 

батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, 

впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, 

сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, самомасажів, вправ на корекцію 

дихання, емоційних ігор – все це допомагало нормалізувати емоційний стан дітей. 

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий 

та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком 

та руховою активністю вихованців. У кожній віковій групі, наявний листок здоров’я 

вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний 

підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Систематично сестрою медичною старшою аналізувались причини захворюваності 

вихованців, зокрема: 

Директор та сестра медична старша постійно контролювали дотримання у групах 

режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, та санітарний стан, що теж 

відіграє невід'ємну роль у збереженні здоров'я вихованців. 

Систематично сестрою медичною старшою аналізувались причини захворюваності 

вихованців, зокрема: 

Директор та сестра медична старша постійно контролювали дотримання у групах 

режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, та санітарний стан, що теж 

відіграє невід'ємну роль у збереженні здоров'я вихованців. 

Проведення протиепідемічних заходів 

Відповідно Протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8  всі 

працівники неухильно виконують Протиепідемічні заходи. Медичними працівниками 

проводився щоденний контроль за їх виконанням.  
Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ 

Медичні огляди працівників на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій». Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ 



здійснювалося відповідно до чинного законодавства у жовтні 2021 року під контролем 

сестри медичної Мухіної А.І. всі працівники закладу освіти зробили щеплення проти 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм. 

В дошкільному навчальному закладі «Космічний» забезпечено проведення 

первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до 

чинного законодавства. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, 

інструктаж і перевірку знань з охорони праці. 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ 

(із змінами), відповідно до листа МОН України від 14.02.2019р. № 1/11-1491 «Щодо 

організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

закладах дошкільної освіти» з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей 

власного життя та здоров’я, в закладі був проведений Тиждень охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Під час проведення цього тижня, один день у закладі був присвячений 

цивільному захисту. 

Основними цілями та завданнями Тижня з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та Дня цивільної захисту було : 

- вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під 

час надзвичайних ситуацій; 

- формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних 

якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості; 

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників та 

працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- поліпшення якості навчально – виховної роботи в закладі з питань охорони життя, 

здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій . 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу 

ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в 

повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної 

поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила 

самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. 

В закладі дошкільної освіти створено систему контролю за виконанням вимог 

техніки безпеки та охорони праці. Методичною службою постійно організовуються та 

проводяться Дні, Тижні, Місячники безпеки. 

Адміністрація закладу вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до 

закладу. Впродовж дня дошкільний заклад закрито. Педагогами закладу проводиться 

агітаційна робота через пропаганду здорового способу життя та виховання у дітей 

відповідального ставлення до збереження власного життя на заняттях, в бесідах, при 

організації сюжетно-рольових, дидактичних та рухливих ігор, а також через батьківські 

куточки. 

В результаті цілеспрямованої діяльності адміністрації та педагогічного колективу 

закладу дошкільної освіти було проведено ряд заходів щодо вдосконалення роботи з 

даного питання. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та 

перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з 

охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої 

медичної допомоги. 

Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося 

випробування спортивного обладнання на території дошкільного 



закладу та групових приміщеннях. Комісією з охорони праці проводяться перевірки 

обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються акти. 

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики 

дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, 

елементарної життєвої компетентності. 

Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки 

життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому 

середовищі. 

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце 

в організації всієї роботи з охорони праці. Оновлено плани та схеми евакуації дітей та 

дорослих на випадок пожежі. 

Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної 

безпеки згідно з наказом по ДНЗ. В закладі, на стінах коридору, завжди можливо 

спостерігати агітаційні плакати з охорони праці та Цивільного захисту населення. 

Стан дитячого травматизму 

Випадків виробничого та побутового травматизму за звітний період серед 

працівників ДНЗ № 28 зареєстровано не було. За звітний період не зареєстровано випадків 

дитячого травматизму під час освітнього процесу. 

  

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку 

та оздоровлення: 

Всім педагогічним працівникам буде виплачена матеріальна допомога на 

оздоровлення. За погодженням з профспілковим комітетом впродовж 2021-2022 н.р. 

виплачувались премії працівникам закладу дошкільної освіти.  

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган 

профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту 

працівників. 

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями. 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та 

фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в 

оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.  Питання 

господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання 

потрібні кошти. Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, 

сформованим міської радою. Фінансові асигнування на 2021/2022 роки заплановано лише 

на захищені статті і лише частково на утримання ДНЗ.   У дошкільному закладі діє Рада 

ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків батьківський комітет ДНЗ. На засіданнях 

розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, 

питання з громадського контролю за організацією харчування в ДНЗ, звітування про 

залучені та витрачені благодійні внески.  

Тому ми впроваджуємо сумісну працю з батьками щодо благоустрою території та 

покращенню, оновленню матеріально-технічної бази закладу. 

 

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності 

навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені 

батьківським комітетом, Радою, батьками, представниками інших органів 

громадського самоврядування.  
Згідно з нормативними документами, які регламентують діяльність ЗДО впродовж 

навчального року діяли колегіальні органи: педагогічна рада, збори трудового колективу,  

загальні збори (конференція) трудового колективу та батьків. 

Протягом 2021-2022 навчального року проводились виробничі наради, на яких 

заслуховувались питання щодо організації харчування в ДНЗ, профілактики ГКІ та ГРВІ,  



 


