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Інформаційна довідка про дошкільний заклад 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  комбінованого типу  № 162 

«Ведмедик» Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться за 

адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний 17А, тел.. 226-85-30, 226-84-94. 

Заклад здійснює свою діяльність з 1964 року. Нормативна наповнюваність 

закладу 135 осіб. На даний час функціонує 10 груп: 1 раннього віку, 3 – 

дошкільного віку загального типу, 5- дошкільного віку спеціального 

призначення ( 3 для дітей із ЗПР, 3 – логопедичні). З 1 вересня 2019 року в 

закладі дошкільної освіти № 162 «Ведмедик» була відкрита третя  група для 

дітей із ЗПР. Її відкриття було зумовлено збільшенням кількості  дітей, в місті 

та районі, зокрема, які мають особливі освітні проблеми та потребують 

спеціальної допомоги. Відкриття ще однієї групи дозволило задовольнити 

освітні потреби дітей усіх вікових категорії та усунути чергу на влаштування до 

груп ЗПР.  Протягом навчального року дошкільний заклад відвідували 171 

вихованець. Наповнюваність в групах раннього віку становила 23 особи, в 

групах дошкільного віку 24 особи, в спеціалізованих групах 11 осіб. 

Спостерігається приведення показників наповнюваності спеціалізованих груп у 

відповідності до вимог Закону України «Про дошкільну освіту». 

Головною метою ЗДО № 162 є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення  здоров'я, розвиток і формування 

особистості, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації 

дитини  шляхом   спеціально   організованого навчально-виховного процесу у 

комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. 

Діяльність ЗДО № 162 направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: 

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я 

дитини; 

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення корекційно-розвивальної 

та лікувально-оздоровчої роботи з дітьми; 

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 

мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 



нею соціального досвіду; 

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; 

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї; 
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

Режим роботи ЗДО - п’ятиденний: одна група -10,5 годин,  9 груп -  12 

годин перебування.  Заклад працює з 7.00 до 19.00 год., вихідні дні – субота, 

неділя та святкові.  Режим роботи закладу дошкільної освіти відповідає 

вимогам законодавства та типу ЗДО.  

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий 

період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. В наявності 

Акт готовності дошкільного закладу до навчального року, затверджений та 

схвалений педагогічною радою план роботи на навчальний рік та оздоровчий 

період.  Освітньо – виховні послуги для населення здійснюються в межах 

законодавства. 

Мова навчання – в групах 3 року життя, 4 року життя, 5 року життя,   

логопедичній 5 року життя, логопедичній 6 року життя, ЗПР 5 року життя, ЗПР 

6 року життя  – українська, в інших групах – російська. З 2020-2021 року 

навчання усі групи ЗДО переходять на  державну мову навчання.   

Протягом 2019-2020 навчального року до ЗДО було зараховано – 68 дітей, 

відраховано 8 вихованців: 2 дитини переїхали в інше місто, 5  дітей  вибули в 

інші дошкільні заклади, 1 дитина перейшла на домашній режим. 

 

Пріоритетні напрямки роботи колективу у 2019-2020 навчальному 

році 

 

1. Удосконалювати роботу з формування рухових умінь та навичок під час 

проведення різноманітних форм фізичного виховання шляхом підвищення 

рівня професійної компетентності, здійснення взаємозв’язку у роботі усіх 

служб ЗДО. 

2. Продовжити роботу з розвитку рідного мовлення, зокрема з формування 

граматично правильного мовлення дітей шляхом створення належних 

організаційно-педагогічних умов та використання інтерактивних методів 

навчання. 

 3. Розпочати роботу  з реалізації  освіти для сталого розвитку шляхом 

забезпечення оптимальних умов  для формування у дітей, педагогів та батьків 

надзвичайно важливих навичок екологічно, економічно соціально-доцільної 

поведінки дошкільників.  

Для розв`язання річних завдань були створені необхідні умови: 

приміщення забезпечені обов’язковим обладнанням, навчально-наочними 

посібниками, іграшками у відповідності до навчальних програм, згідно 

«Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для 

закладів дошкільної освіти»  (Наказ міністерства освіти і науки України від 19 

грудня 2017 р. за № 1633). Особлива увага зверталася на доцільне 

розпланування площ території та приміщень, санітарний стан, на травмо 

безпеку обладнання та інвентарю, їхній добір та раціональне розміщення, 

естетичне оформлення. Особливий акцент було зроблено на створенні 



привабливого розвивального середовища для дітей раннього та   дошкільного 

віку. 

 

Протягом 2019-2020 навчального року ЗДО № 162  працював за Базовим 

компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» , програмами для спеціалізованих 

груп, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного 

плану роботи. 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 

плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи 

схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 21.08.2019), 

затверджено директором закладу дошкільної освіти. 

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням 

максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня (наказ МОН 

України від 20.04.2015 № 446). При цьому, освітній процес базується на 

поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що 

тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин 

(відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість 

додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину. 

 

Кадрове забезпечення 

В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та 

прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового 

забезпечення. Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим 

персоналом дошкільний заклад забезпечений. В дошкільному закладі працює 

53 особи, з них 27 педагогів, 2 медичних працівника, 24 –обслуговуючий 

персонал. Протягом року відбувались кадрові зміни: вихователь звільнилася за 

віком,  вчитель-дефектолог у зв’язку зі зміною місця роботи. Вакантні місця є 

на посаду вихователів та музичного керівника. 

Показники розподілу педагогічних працівників дошкільного навчального 

закладу комбінованого типу № 162 «Ведмедик» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

 за стажем роботи  

до 3 років 11 %(3) 

3-10 років 11% (3) 

10-20 років 22% (6) 

більше 20 років 56% (15) 

 

 кваліфікаційними категоріями 

Спеціаліст вищої категорії 

 26 % (7) 



Спеціаліст першої категорії 11  % (3) 

Спеціаліст другої категорії 4 % (1) 

Спеціаліст 48 % (13)   

Педагогічне звання «Вихователь-

методист» 7 % (2) 

Педагогічне звання «Старший 

вихователь» 3 % (1) 

 

 Показники розподілу педагогічних працівників за віком 

 

до 30 років 11% (3) 

31-40 років 15 % (4) 

41-50 років 22 % (6) 

50-55 років 22 % (6)                                  

більше 55 років 30  % (8) 

 

Освітній рівень 

Вища освіта     63% (17) 

Неповна вища та базова 37% (10) 

 

Атестація педагогічних працівників 

 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України 

«Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», 

ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти 

і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної 

діяльності педагогічних працівників в 2019-2020 начальному році була 

організована та проведена атестація педагогічних працівників.  Протягом 2019-

2020 навчального року атестовано 4 педагога, що складає 15 % від загальної 

кількості. В ході атестації 1 педагогу було підвищено кваліфікаційну категорію, 

2 педагогам підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію, 1 

педагогу підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну  категорію та раніше 

присвоєне педагогічне звання «вихователь-методист». Курси підвищення 

професійного рівня педагогічних працівників при ЗОІППО пройшло 4 педагога.  
 

Методична робота  

На реалізацію пріоритетних завдань було спрямовано методичну роботу в ЗДО. 

Протягом звітного періоду з педагогами було проведено наступне: 

Педагогічні ради: 

Основні напрями  роботи колективу ЗДО у 2019 - 2020 навчальному році 

Фізичне виховання: інноваційний підхід    

Граматична норма як компонент культури мовлення дитини дошкільного віку   

Про підсумки діяльності ЗДО у 2019-2020 навчальному році 



Практико-орієнтований семінар «Стратегія впровадження освіти для сталого 

розвитку в освітній процес ЗДО»  

Педагогічна студія «Формування екологічної культури особистості дитини» 

Семінар-практикум  «Формування рухових умінь та навичок під час проведення 

різноманітних форм фізичного виховання» 

Методична майстерня «Проблема компенсації і корекції у дітей  з особливими 

потребами» 

Консультації, колективні перегляди, тематичні тижні. 

Протягом року в ЗДО проводились конкурси, основною метою яких було   

реалізація творчого потенціалу кожного педагога, відкриті перегляди, виставки, 

консультації. 

Робота методичного кабінету організована у відповідності до Типового 

положення про методичний кабінет. Навчально-методичне наповнення 

методичного кабінету відповідає вимогам. Протягом навчального року постійно 

оновлювалась   добірка методичних матеріалів, картотека перспективних 

досвідів,  розроблялися методичні поради для педагогів і батьків з різних 

освітніх  питань. 

У 2019-2020 навчальному році в ЗДО було узагальнено 4 досвіди роботи:  

«Формування мовленнєвої діяльності дітей із ЗНМ 1 рівня при моторній 

алалії».   (Ковтун Н.Б.) 

«Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості 

дитини у контексті НУШ»     (Терещенко О.В.) 

 «Використання прийомів тісто пластики в корекційно-педагогічній роботі з 

дошкільниками із ЗПР» (Карнаух Л.Д.) 

«Формування компетенцій з основ безпеки життєдіяльності у дітей старшого 

дошкільного віку» (Коржунова Л.В.). 

  

На IX Міській виставці педагогічних технологій досвід директора ЗДО 

Велької С.М. та вихователя – методиста Островської Ж.А. «Використання 

технології «Едьютейнмент» на заняттях пізнавального циклу з дітьми старшого 

дошкільного віку» посів 3 місце.  

У конкурсі «Весняні барви нашого ЗДО» присуджено 2 рейтингове місце 

серед 100 кращих ЗДО України, а у конкурсі «Краще оздоблення актової зали 

ЗДО» - 3 рейтингове місце. 

На Міжрегіональному фестивалі ораторського мистецтва «Заговори, щоб я 

тебе побачив» вихованець  ЗДО Бут Денис, під керівництвом вчителя-логопеда 

Усенко О.С.,  посів 2 місце. 

Директор ЗДО Велькая С.М. та вихователь – методист  Островська Ж.А. 

взяли  участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Досвід роботи 

вихователя закладу дошкільної освіти: традиційні підходи та інновації" та 

опублікували свій досвід роботи у збірнику матеріалів цієї конференції. 

Через карантин, який був запроваджений через поширення коронавірусної 

хвороби, з березня по травень 2020 року методична робота та самоосвіта 

педагогів проходила в дистанційному режимі. Під час дистанційної роботи   

педагогами закладу були виготовлені дидактичні ігри та посібники на 

реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти, розроблено 



перспективне планування з різних розділів програми,  прослухані вебінари, 

організаторами яких були ЗОІППО, ТОВ «Всеосвіта», видавництво МЦФЕР та 

отримані відповідні сертифікати.  

Таким чином, зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень 

освітньої та корекційної роботи з дітьми, яка спрямовувалась на забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку. 

Система всіх заходів річного плану була спланована рівномірно, 

розподілена між педагогами за диференційним та індивідуальними підходами, 

різноманітна з урахуванням можливостей дошкільного закладу. 

   

Організація харчування 

Організація харчування в ЗДО № 162 здійснювалась відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого 

спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 

освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та змін до Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України 26.02.2013  N 202/165,   примірного двотижневого меню. 

Середній показник виконання норм харчування (основні продукти) дітей 

до 3 років   становить 92% (в минулому році цей показник становив 94%),  

дітей від 3 до 6(7) років – 92% проти 95 % торік. Слід відзначити, що 100% 

виконуються таки види продуктів як м’ясо, риба, масло вершкове, олія, сир 

твердий та кисломолочний, яйця, овочі, картопля. Трохи нижчими (в межах 85-

95%) є   молоко, фрукти та сік. 

Показники вартості харчування дітей в ЗДО відповідають показникам, 

встановленим рішенням міськвиконкому. Так, фактична вартість харчування з 

вересня по грудень становила в групах раннього віку 28,32 грн. (+0,08), в 

групах дошкільного віку – 42,67 грн. (+0,25), у січні-травні відповідно 30,55 

грн. -0,01), 43,96  грн. (-1,90). 

Адміністрація ЗДО тримає на постійному контролі питання ведення 

документації з харчування, дотримання вартості харчування, виконання 

натуральних норм, технології приготування страв, виконання тендерних умов 

доставки продуктів, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог тощо. 

Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі 

ведеться  відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227 зі 

змінами). 

Проводилися перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, термінів та 

умов їх зберігання, відповідності сертифікатів, санітарних документів на 

машину та експедитора, стан харчування в групах.  



Особлива увага приділяється питанням виконання умов договорів про 

закупівлю товарів (продуктів харчування та продовольчої сировини) та   

постачанням продуктів в ЗДО № 162. Уся продукція надходить  з супровідною 

документацією, що підтверджує її безпечність та якість, відповідність вимогам 

державних стандартів. Претензій до постачальників протягом звітного періоду 

не було. 

В ЗДО створена комісія з громадського  контролю за процесом організації 

харчування вихованців. Членами комісії здійснюється плановий (за потреби 

позаплановий) громадський контроль за організацією харчування згідно 

Положення про комісію з громадського контролю за якістю харчування та 

плану роботи. За результатами  контролю складають відповідні акти, які 

розглядаються на засіданнях ради ЗДО № 162, батьківських зборах, загальних 

зборах. Порушень в організації харчування не встановлено. 

На виконання ст. 21№ 2809-IV від 6 вересня 2005 р. Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», з 

метою розроблення та впровадження системи безпеки харчових продуктів, яка 

будується на принципах НАССР з 01 серпня 2019 року в закладі дошкільної 

освіти здійснено наступне: 

створено постійно діючу робочу групу безпечності (групу НАССР)  в 

ЗДО № 162 по розробці та впровадженню системи НАССР; 

 розроблено Положення про робочу групу  з безпеки харчової продукції 

закладу дошкільної освіти комбінованого типу №162 «Ведмедик» з 

використанням принципу НАССР, обов’язки членів робочої групи, План 

впровадження принципів  НАССР в закладі дошкільної освіти комбінованого 

типу №162 «Ведмедик»; 

            затверджено програми-передумови, чек-листи щодо виконання програм – 

переумов системи НАССР,  Опис харчових продуктів, блок-схеми 

технологічних процесів, інструкції з процедури прибирання, миття і дезінфекції 

приміщень, інвентарю; 

          складено та затверджено картотеку страв згідно меню. В картках-

розкладках визначено алергени та контрольно - критичні точки; 

           придбано додаткове обладнання на харчоблок. 

 

Зміцнення та збереження здоров’я вихованців 

 Діяльність колективу була спрямована на зміцнення фізичного та 

психічного здоров'я дітей,  створення сприятливих умов для правильного 

фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності 

інфекціям.  

За даними щорічного моніторингу до 1 групи здоров’я віднесено 97 

вихованців, що складає 56,7 % (минулого року 38,5%) , до другої 71 вихованець 

– 41,5% (58%), до третьої та четвертої 3 дітей – 1,8%. Високою залишається 

кількість дітей-інвалідів – 13 осіб. 

 Аналіз показників захворюваності дає підстави стверджувати, що 

протягом останніх трьох років відбувається зниження її рівня.  Так у 2019 -2020 

навчальному році  всього зареєстровано 178 випадків, що на 84 менше 

тогорічного показника захворюваності: ясла –38, сад – 140 випадків. В 

середньому по закладу освіти припадає на одну дитину 1 випадок та 6,1 день 



відсутності по хворобі. Кількість дітей, які не хворіли протягом навчального 

року – 29 осіб. Індекс здоров’я – 17% (у 2018-2019 навчальному році також 

17%). Пропущено днів: всього – 1092 (в минулому році – 17866), ясла –265 

(2018 - 1813днів), сад – 727( 2018 – 16053).  Показник пропусків через хвороби 

склав 12%.  Відвідуваність становила в середньому 58%. 

 На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Протягом року 

в системі проводились навчання педагогічного та обслуговуючого персоналу з 

питань дотримання «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів». 

      В    закладі дошкільної освіти на належному рівні здійснюється медико – 

педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. 

Систематично здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно – 

оздоровчої роботи закладу освіти вихователем – методистом та старшою 

медичною сестрою. Ведуться протоколи, визначається моторна щільність 

заняття. 

Під час роботи закладу в умовах карантину колектив суворо дотримувався 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID -19), затвердженими постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020  № 25. З метою 

забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів в ЗДО 

були створені відповідні умови, а саме: 

видано відповідні накази щодо організації роботи закладу в умовах 

карантинних обмежень; 

розроблено графіки видачі їжі та питної води, проведення вологого 

прибирання та дезінфекції, провітрювання, миття та дезінфекції іграшок, схеми 

руху дітей на прогулянку та с прогулянки, руху помічників вихователів на 

харчоблок для отримання їжі, чек-листи контролю заміни масок, прибирання та 

миття тощо; 

приведено у відповідність до вимог розташування меблів в групових 

приміщеннях; 

розроблено рекомендації щодо організації освітнього процесу з урахуванням 

рекомендацій з метою дотримання гігієнічних навичок та соціальної дистанції; 

забезпечено в достатній кількості, за рахунок коштів місцевого бюджету, 

миючими та дезінфікуючими засобами, антисептиками для обробки рук, 

паперовими рушниками тощо. 

   

Якість реалізації освітньої програми 

 

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною 

(обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану. В закладі 

дошкільної освіти складена та затверджена освітня програма. 

Про якість засвоєння програми «Дитина в дошкільні роки»», рівень 

досягнення державних стандартів дошкільної освіти свідчать позитивні 

результати підсумкової діагностики.   



Аналіз результативності освітньої роботи здійснювався станом на 

березень 2020 року. Моніторингом основних компетенцій дітей було охоплено 

134 дитини, що склало 79 відсотків. Педагоги були забезпечені інструментарієм 

для здійснення моніторингу, матеріалами щодо фіксування результатів 

(таблицями, картками) та матеріалами проведення педагогічної діагностики. За 

результатами аналізу показників спостерігається позитивна динаміка засвоєння 

програми за всіма показниками.   Вихованці ЗДО мають достатній рівень 

життєвих компетенцій з розділів: дитина в сенсорно-пізнавальному просторі,  

особистість дитини, дитина в світі культури, дитина в природному довкіллі, 

мовлення дитини.  

Узагальнені результати психологічного обстеження дітей старшого 

дошкільного віку та рівень засвоєння ними знань, розвиток їх умінь і навичок 

свідчать, що достатній рівень розвитку пізнавальних процесів мають 91% 

випускників, що у порівнянні з минулим роком збільшилось на 5%. Це дає 

підстави зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи у   

закладі дошкільної освіти. Випускники  мають  достатній  рівень  розвитку 

емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони 

розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У 

переважної більшості дітей сформована   мотиваційна готовність. Моніторинг 

стану готовності дітей до шкільного навчання показав, що за психологічними 

критеріями з усіх обстежених дітей –  готові до шкільного навчання  – 95%. 

Аналіз результатів корекційного впливу свідчить про: 

змінюваність діагнозів на меньшскладний у 7% дітей (5чоловік); 

високий рівень підготовки до школи: 

4 чоловіка поступили до школи з 6 років; 

97% випускників спеціалізованих груп зараховані до загально освітніх 

закладів. 

 

Організація партнерської взаємодії з батьками 

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяла тісна співпраця з батьківською 

громадою, спрямована на залучення батьків (законних представників) дітей до 

освітнього процесу. 

Педагогічним колективом проводилася значна робота щодо інтеграції 

суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до 

освітнього процесу в закладі дошкільної освіти через такі форми роботи: 

батьківські збори, 

індивідуальні консультації різних спеціалістів, 

залучення до участі в тематичних тижнях, конкурсах та акціях.  
дні відкритих дверей. 

батьківський клуб  

     інформаційні буклети та інші. 

Під час призупинення освітнього процесу через карантин педагогами закладу 

була організована належна взаємодія з батьками через: 

проведення занять на базі платформи CLASSROOM  для дітей спеціалізованої 

групи ЗПР; 

розміщення на  веб-сайті ЗДО в рубриці «Батькам на карантині» та на сторінці  

у Фейсбуці  інформаційних та практичних  матеріалів для батьків; 



проведення індивідуальних консультацій та пропонування матеріалів для 

занять з дітьми вдома у додатку Viber.    

          Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого 

дошкільного закладу, цьому сприяє власний веб-сайт ЗДО. На виконання статті 

30 Закону України «Про освіту»   на сайті  ЗДО розміщується і поновлюється 

інформація щодо публічності та відкритості діяльності закладу. Інформаційне 

наповнення сайту включає розділи: «Нормативно-правове забезпечення 

діяльності закладу» (статут закладу, правила прийому до закладу, структура та 

органи управління закладом освіти, мережа груп, мова навчання тощо), 

«Забезпечення умов для функціонування й розвитку закладу» склад 

педагогічних працівників, освітні програми, матеріально-технічна база 

закладу); «Результативність моніторингу якості освіти» (результати 

моніторингу виконання Базового освітнього компоненту дошкільної освіти); 

«Фінансування» (звіти про надходження та використання коштів). На сайті 

створено окремі розділи (сторінки, закладки) для відображення прозорості та 

інформаційної відкритості фінансової діяльності закладу дошкільної освіти, в 

яких відображено кошторис 2019-2020 рр, фінансові звіти про надходження, 

інформація про кошти, отримані із різних джерел, не заборонених 

законодавством, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна 

допомога із зазначенням їх вартості тощо. 

 

Соціальний захист вихованців 

 

Організації роботи з дітьми в ЗДО  значна увага приділяється 

соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до 

вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». 

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно - правовими 

документами з питань соціального захисту дітей.  

Згідно соціального паспорту в ЗДО виховуються 13  дітей-інвалідів, 8 

дітей із багатодітних сімей, 3 дітей із малозабезпечених сімей, 4 дитини – діти-

переселенці з Донецької та Луганської областей, 6 дітей учасників бойових дій 

(АТО), 2 дитини знаходяться під опікою . Тому значна увага в ЗДО приділялась 

соціальному захисту дітей.  

        Громадським інспектором з захисту прав дитини розроблені відповідні 

напрямки роботи з дітьми пільгових категорій. З батьками та членами родин 

проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, 

проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового 

контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного 

психолога та лікаря. 

Згідно рішення Запорізької міської ради усі діти пільгових категорій 

забезпечені безоплатним харчуванням. Відповідно до наказу департаменту 

освіти і науки Запорізької міської ради від 13.05.2020 № 160р «Про внесення 

змін  до наказу ДОН ЗМР від 02.12.2019 № 468р» Про організацію харчування 

дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах 

закладів загальної середньої освіти м.Запоріжжя у 2020 році» з 20.05.2020 року 

право на безоплатне харчування отримали діти з числа внутрішньо 



переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів. 

 

Управлінська діяльність   

Управлінська діяльність була спрямована на реалізацію інноваційних  підходів 

до освітнього процесу, активізацію педагогів через створення оптимальних 

умов для прояву та розвитку їх творчого потенціалу, стимулювання процесу 

якісних змін у професійній діяльності педагогів, заохочення їх до рефлексії,   

інноваційної освітянської діяльності.  

До складу органів самоуправління закладу дошкільної освіти входять:  

 Педагогічна рада 

Рада ЗДО 

Первинна профспілкова організація 

Піклувальна рада 

Батьківський актив 

Загальні збори батьків та членів трудового колективу.  

Пріоритетними аспектами  управлінської діяльності в минулому навчальному 

році були: 

оновлення змісту дошкільної освіти шляхом впровадження в практику роботи 

ЗДО сучасних інноваційних педагогічних технологій та методик; 

проектування моделі освітнього середовища, проектуванням стратегії і тактики 

розвитку ЗДО; 

зміна форм і методів контролю, націленість на допоміжний, випереджувальний 

контроль, підвищення його компетентності, зміщення акцентів на кінцевий 

результат;  

координація спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу, спрямована на 

отримання позитивного результату цієї діяльності. 

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян». 
 

З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян в ЗДО № 162 

 затверджений порядок особистого прийому громадян директором. Ця 

інформація розміщена на інформаціному стенді ЗДО та на офіційному сайті 

закладу. Батьки, працівники ЗДО ознайомлені з графіком особистого прийому 

громадян директором та   адміністрацією. 

Адміністрація ЗДО № 162  дотримується виконання графіку особистого 

прийому громадян. Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється 

відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і Місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації. В закладі відповідно до номенклатури справ 

ведеться  Журнал обліку особистого прийому громадян, який  прошитий, 

пронумерований, скріплений  печаткою та підписом керівника. 

Упродовж  2019 - 2020  року кількість осіб, які побували на особистому 

прийомі, становить 67 осіб.  В основному громадяни звертались з питань 

влаштування дітей до ЗДО, переводу дитини до іншої групи дошкільного 



закладу, відрахування дитини з дошкільного закладу, надання довідок 

працівникам закладу з місця роботи, надання довідок батькам про відвідування 

їх дітьми закладу, працевлаштування.  За суб’єктом всі звернення були 

індивідуальними. Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано 

вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило. 

 За звітний період до ЗДО № 162 письмових звернень  не було. 

 

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які 

добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною 

складовою успішного управління закладом. Впродовж року всі педагоги 

отримали матеріальну допомогу до відпустки. Моральне заохочення отримали 

39 працівників.  

 

Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази ЗДО 

 

Протягом 2019-2020 навчального року активно працювали дорадчі органи ЗДО, 

які вели активну діяльність щодо залучення батьків до зміцнення матеріально-

технічної бази дошкільного закладу, благоустрою території ЗДО, проведенню 

ремонтних робіт.   

За рахунок   коштів місцевого бюджету: 

проведено реконструкцію туалетної кімнати групи «Золота рибка»; 

відремонтовано покрівлю 2 корпусу; 

замінено двері в електрощитовій на спеціальні протипожежні. 

Завдяки благодійній допомозі батьків протягом 2019-2020 навчального року 

було виконано наступне: 

замінено покриття на ігровому майданчику групи "Світлячок" на тротуарну 

плитку; 

відремонтовано спальну кімнату в групі «Ромашка»; 

зроблено капітальний ремонт пожежного виходу; 

замінено запірну арматуру в підвалі; 

замінено 3 вікна на металопластикові; 

проведено поточні ремонти групових приміщень, спалень, роздягалень в 10 

групах , кабінетах спеціалістів та підсобних приміщеннях; 

пофарбовано обладнання на спортивному та ігрових майданчиках; 

пофарбовано усі пожежні сходи (6 шт.); 

зашпакльовано та пофарбовано цоколь ЗДО; 

замінено труби у підвалі ЗДО; 

поповнено територію закладу зеленими насадженнями та малими 

архітектурними формами. 

На виконання приписів пожежного нагляду 

проведено капітальний ремонт вхідного коридору (оздоблення пластиком 

замінено на гіпсокартон та шпалери). 

придбано вогнегасники,  8 комплектів пожежних рукавів та стволів.   

переобладнано двері із приміщень груп у напрямку виходу з будівлі. 

придбано рукавички та килимки гумові діелектричні. 

Для ефективного впровадження системи НАССП  в ЗДО  

замінено каструлі з алюмінію на каструлі з неіржавіючої сталі. 



встановлено мийну ванну для м’яса та риби. 

замінено дерев’яні дошки на пластикові. 

придбано на харчоблок:  

           холодильник; 

           м'ясосічку для готового продукту; 

           рециркулятор повітря; 

          ваги електронні; 

          дозатори для вершкового масла; 

          спеціальний одяг для кухарів; 

           контейнери для м’яса, хліба, гастрономії; 

           контейнери для зберігання продуктів харчування в коморі. 

проведено повірку засобів вимірювальної техніки   

Поповнено методичний кабінет сучасною літературою, періодичними 

виданнями: журналами «Управління дошкільним навчальним закладом», 

«Вихователь-методист дошкільного навчального закладу», «Старша медична 

сестра», «Практичний психолог в ДНЗ», «Музичний керівник»,  «Дошкільне 

виховання», «Палітра педагога» 

Завезено пісок для пісочниць. 

 

Система роботи закладу щодо охорони праці та попередження 

травматизму  
 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та 

вихованцями з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного 

захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних 

ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників 

освітнього процесу ЗДО 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.  

Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та 

формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням 

вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом 

індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна 

увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого 

травматизму та формуванню здорового способу життя. 

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та 

педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з 

метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в 

дошкільному закладі проводилися «Тижні безпеки дитини». Також в системі 

(щомісяця) проводились тренінгові навчання з евакуації. 

 За звітний період випадків травмування серед дітей та працівників не 

зафіксовано.  

Таким чином робота з  питань з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО у 

2019 – 2020 н. р. носила комплексний характер. 

 



Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та 

бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад є 

другою домівкою для дошкільнят і ми прагнемо створити умови, де діти завжди 

зможуть отримувати любов і піклування, фізично розвиватись, зміцнювати 

здоров’я, надбати досвіт та знання, реалізовувати свої здібності, товаришувати, 

весело і щасливо жити. 
 

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-

технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні 

всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто 

сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. 


