
1 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)  

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №4 «ПРОЛІСОК» 

БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ДНЗ №4 «ПРОЛІСОК») 
 

 

 

 

 

 

 ЗВІТ 

 директора дошкільного навчального закладу 

Дядик Наталії Олександрівни 

за 2021/2022 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

    

 



2 

 

 

        

Діяльність дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 4 

«Пролісок» Бучанської міської ради Київської області здійснюється у відповідності до 

Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України 

«Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, 

Статуту ДНЗ, Колективного договору та інших розпорядчих документів. 

Заклад дошкільної освіти визначений як юридична особа, ліцензований 

(Розпорядження Київської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії на 

впровадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти № 76, від 16.02.2021р.).  

Порядок діяльності закладу визначений «Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним 

вимогам, затверджені директором закладу.   

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Пролісок» 

Бучанської міської ради Київської області розпочав функціонування у 1978 році. У закладі 

в наявності 10 груп денного перебування, 1 група короткотривалого перебування. 

У закладі в наявності оновлене розвивальне предметне середовище, яке відповідає 

сучасним тенденціям дошкільної освіти. Всі групові приміщення мають індивідуальний 

інтер’єр, відповідно до назви групи, та естетичне оформлення з урахуванням інтересів та 

вікових особливостей дітей, програмових вимог та напрямків роботи, над якими 

працюють педагоги групи.  

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані приміщення: 

•  10 групових приміщень; 

• музична зала; 

• спортивна зала;  

• тифлоцентр: кабінети – тифлопедагога, практичного психолога, лікувальний, 

офтальмологічний, сенсорна кімната; 

• кабінети спеціалістів: методичний, вчителів-логопедів (2), медичний, 

завідувача господарством, сторожів; 

• харчоблок; 

• пральня. 

Всі приміщення оснащені у відповідності до нормативних вимог,  використовуються 

раціонально, за призначенням.  

У приміщенні і на території закладу дошкільної освіти в наявності простір для ігор, 

занять, відпочинку дітей. Забезпечено відокремлені осередки, де діти можуть гратися або 

працювати наодинці чи невеличкими групами. Внутрішні приміщення закладу мають 

естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо.  

На території ЗДО, для забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому 

повітрі, для зміцнення їх організму та правильного фізичного розвитку, а також для 

розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків, для дітей кожної вікової 

групи облаштовані ігрові майданчики з ігровим обладнанням, спортивними спорудами. 

Водночас, суттєвим недоліком є те, що у закладі відсутній спортивний майданчик, 

а наявне обладнання ігрових майданчиків груп не забезпечують рухову діяльності дітей, 

не відповідають вимогам «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти». 
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Заклад дошкільної освіти працює у режимі п’ятиденного робочого тижня, термін 

роботи закладу у звітному періоді був 10,5 годин для 8 груп, для старшої групи 

«Квіточка» та середньої групи «Подоляночка» – 12 годин, для групи короткотривалого 

перебування – 4 години. 

Навчальний рік в закладі починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня 

по 31 серпня – літній період. У закладі визначена українська мова навчання та виховання. 

У ДНЗ № 4 «Пролісок» протягом 2020/2021 н.р. функціонувало 11 груп: 6 – 

спеціального призначення (2 тифлогрупи, 2 логопедичні, 2 інклюзивні), 4 групи 

загального розвитку (1 раннього віку, 1 молодшого, 1 середнього, 1 старшого), 1 – 

короткотривалого перебування. 

З 1 вересня 2021 р., в середньому, заклад відвідувало 194 дитини, з них: 

- у групах спеціального призначення – 45 дітей (17 дітей з порушеннями зору, 

23 дітей з порушеннями мовлення, 5 дітей з ООП); 

- у групах загального розвитку – 149 (з них 22 дітей віком до 3-х років; 3 дітей 

у групі короткотривалого перебування). 

Мережа груп закладу повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого 

закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. 

Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою 

та за висновком Інклюзивно-ресурсного центру. Діти переводяться з групи в групу на 

початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості 

психічного та фізичного розвитку малюків.  

ЗДО № 4 проводить розвивально-корекційну роботу з дітьми, які мають порушення 

мовлення; лікувально-відновлювальну та корекційно-навчальну – з дітьми, які мають 

порушення зору та з ООП, відповідно висновків ІРЦ. 

Протягом року спеціалісти вели  обстеження стану мовлення  та зору дітей та 

направляли вихованців на засідання спеціалістів ІРЦ. 

У закладі проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців 

та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, 

діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. У 

цьому році заклад відвідували: 4 дитина з інвалідністю, 22 дітей з багатодітних сімей. 

 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

   

У 2021/2022 н.р. в ЗДО № 4 «Пролісок» всього працювало 26 чоловік молодшого 

обслуговуючого персоналу та 19 педагогів (двоє з яких знаходились у відпустці по 

догляду за дитиною): 

директор – 1  

вихователь-методист  – 1  

практичний психолог – 1  

логопеди              – 2  

тифлопедагог       – 1 

музичний керівник       – 1 

інструктор з фіз. вих.   – 1   

вихователі                       – 11 

асистент вихователя      – 1

ЗДО № 4 «Пролісок»  укомплектований педагогічними кадрами на 58 %.  

Протягом 2021/2022 н.р. педагоги закладу були учасниками обласних майстер-класів, 

педагогічних студій, Всеукраїнських наукових конференцій, освітніх практикумів, які 

проводилися у різних навчальних закладах України в форматі онлайн, із за введеним 

карантинних обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). У 

Комунальному навчальному закладі Київської обласної ради «Київському обласному 

інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів» підвищила фахову майстерність 

вчитель-логопед Давидюк Л.І.  

У 2021/2022 навчальному році педагогічні працівники ЗДО продовжували 

підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами, що визначені Порядком 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим 
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постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. Педагогічні працівники 

самостійно обирали конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг 

з підвищення кваліфікації. Варто відмітити активних педагогів закладу: Дядик Н.О., 

Сергун І.В., Лагунець А.В., Ющенко К.В., Кравець М.В., Мельниченко Ю.В. 

Так  за рівнем кваліфікації  у закладі дошкільної освіти педагоги мають такі 

кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: 

- «спеціаліст» – 7 педагогів;  

- «спеціаліст другої категорії»  – 5 педагогів; 

- «спеціаліст першої категорії» – 3 педагог; 

- «спеціаліст вищої категорії»   – 5 педагогів.  

Звання «вихователь-методист» мають 2 педагогів (Сергун І.В., Демчук Н.О.), звання 

«старший вихователь» – 1 (Сергун І.В.), нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти 

України» – 1 (Давидюк Л.І.). 

За рівнем освіти педагоги мають: 

16 – вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу ІІІ–ІV 

рівня акредитації; 

1 – вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу І–ІІ 

рівня акредитації; 

1 – вищу іншу педагогічну освіту; 

2 – без педагогічної освіти. 

За стажем педагогічної діяльності: 

- 4   молодих спеціалістів зі стажем роботи до 5 років; 

- 5   педагогів зі стажем роботи від 5 до 10 років; 

- 4   педагога – зі стажем роботи від 10 до 15 років;  

- 0   педагогів – зі стажем роботи від 15 до 20 років; 

- 7    мають стаж більше 20 років.  

За віком: 

  6   –  до 35 років; 

  10 –  до 45 років; 

  4   –  після 45 років. 

Однак, залишилася невирішеною проблема – забезпечення закладу дошкільної 

освіти кваліфікованими кадрами. У зв’язку з вакансією посад: вихователь ЗДО, асистент 

вихователя інклюзивної групи, вчитель-логопед, практичний психолог, музичний керівник, 

керівник гурткової роботи. 

 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Протягом 2021/2022 н.р. колектив закладу дошкільної освіти № 4 «Пролісок» 

здійснював освітню діяльність, вирішуючи завдання: 

1. Формувати у вихованців елементи природодоцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, шляхом організації пошуково-

дослідницької діяльності (ІІ рік). 

2. Впровадження сучасних підходів до сенсорно-пізнавального розвитку 

дошкільників в процесі розумової діяльності. 

Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснювалося відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти в Україні (Державного стандарту дошкільної освіти), 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, та 

реалізувалося згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними 

посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки 

України: 
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- Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту 

В.О.Огнев'юк; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна, К.І.Волинець [та ін.]; 

наук. ред.: Г.В.Бєлєнька; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. 

– 440 с.  

- Навчально-виховні програми та методичні рекомендації для спеціальних 

дошкільних закладів для дітей з вадами зору, укл. К.М.Скляр, Т.П.Свиридюк, 

С.В.Федоренко та ін. (рекомендовано науково-методичною комісією із спецпедагогіки 

Науково-методичної ради Міністерства освіти України протокол №13 від 10.01.1996) – у 

тифлогрупах.  

- Програми «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із 

ЗНМ», укл. Ю.В.Рібцун – у логопедичних групах. 

- Навчальні програми, рекомендовані відповідно висновків ІРЦ про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з ООП – в інклюзивних групах. 

В навчальному році в цікавих нетрадиційних формах пройшли заняття колективного 

перегляду з таких напрямків: 

1. Екопростір розвитку дитини «Природний  світ: дитина у світі природи» 

- Пожарко С.І, середня група «Подоляночка», заняття «Кімнатні рослини» (природа 

+ трудова діяльність)»; 

- Нестерова О.А., середня тифлогрупа «Бджілка», заняття «Білочка руденька»; 

- Приходько С.Ю., група раннього віку «Дюймовочка», інтегроване заняття «На 

гостини до їжачка» (природа + малювання); 

- Кравець М.В., молодша інклюзивна група «Веселка», інтегроване заняття 

«Осінній ліс» (природа + мовлення). 

2. «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

- Ковальчук Н.М., старша тифлогрупа «Сонечко», заняття «Ознайомлення з 

годинником»; 

- Лагунець А.В., старша інклюзивна група «Казочка», заняття «Орієнтування 

сторінками казок» (з використанням театралізованої діяльності); 

- Мартинюк Т.І., старша група «Казочка», заняття «В гостях у гномиків»; 

- Конашук В.Л., старша інклюзивна група «Казочка», заняття «Вимиріємо сипучі». 

 

Протягом року педагоги закладу охоче ділилися досвідом та демонстрували свою 

майстерність під час проведення різних форм освітньої діяльності з дітьми, які мають 

особливі освітні потреби, використовуючи LEGO-конструктор: 

-  індивідуальне заняття, тифлопедагогічне обстеження за допомогою LEGO 

(тифлопедагог Ющенко К.В.); 

- підгрупове заняття «LEGO-конструктор в освітньому процесі: граємо і 

навчаємось» (вчитель-логопед Мельниченко Ю.В. – «Птахи»); 

- групове заняття (вчитель-логопед Давидюк Л.І. – «Знайомі звуки», практичний 

психолог Цьоменко М.В. – «Долаємо страхи». 

Відповідно до поставлених завдань перед педагогічним колективом з питань 

навчання та виховання дітей було встановлено контроль за освітньою роботою в групах та 

надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види 

контролю: 

 Готовність груп до нового навчального року. 

 Зміст та якість перспективного та календарного планування освітньої роботи. 

 Організація спостережень на прогулянці. 

 Результати засвоєння завдань Освітньої програми дітьми шостого року життя з 

метою корекції розвитку та виховання у процесі підготовки до навчання у школі. 
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 Медико-педагогічний контроль. 

 Вивчення комунікативної та педагогічної діяльності  педагогів, що атестуються – 

вихователя Нестерової О.А., вчителя-логопеда Давидюк Л.І. 

 Відповідність оформлення осередків природи у різних вікових групах.  

 Підготовленість педагогів до освітньої діяльності протягом дня. 

 Раціональність та ефективність організації праці в природі (чергування, доручення, 

колективна праця). 

 Якість організації та проведення занять з розділу «Природний світ».  

 Стан роботи з дітьми щодо підготовки до новорічних і Різдвяних свят. 

 Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення свят. 

 Доцільність, різноманітність, розміщення демонстраційного та роздаткового 

матеріалу (їх види, кількість та якість) на заняттях з математики. 

 Фронтальна й індивідуальна робота з дітьми на заняттях з математики та в 

повсякденному житті. 

 Робота педагогів з попередження дитячого травматизму. Організація тижня 

безпеки. 

 Ступінь сформованості навичок культури поведінки дітей за столом. 

 Розвиток конструкторських здібностей дошкільників. Створення предметно-

розвивального середовища. 

 

Тематичне вивчення 

 Стан роботи з природничо-екологічної освіти дітей молодшо-середніх груп, 

пошуково-дослідницької  діяльності в природі. 

 Стан роботи з сенсорно-пізнавального розвитку старших дошкільників (не був 

завершений). 

Згідно річного плану, у закладі пройшло 2 засідання педагогічної ради: 

1) «Реалізація основних завдань освітньої діяльності у 2021/2022 н.р.»; 

2) «Реалізація основних завдань поглибленої природничо-екологічної спрямованості 

освітнього процесу». 

Підведенням підсумків дворічного вивчення питання щодо професійної 

компетентності вихователів з формування основ екологічної культури, наукового 

світобачення та екологічно доцільної поведінки у дітей дошкільного віку в ЗДО 

«Пролісок» – стала педагогічна рада «Реалізація основних завдань поглибленої 

природничо-екологічної спрямованості освітнього процесу». Приємно зазначити, що на 

протязі двох років, педагоги поповнили матеріальну базу всіх вікових груп наочним та 

демонстраційним матеріалом, іграми, інформаційно-консультативним матеріалом, 

методичною літературою, предметно-розвивальним обладнанням, інвентарем для 

реалізації завдань при ознайомленні дітей з природним  довкіллям,  виготовили 

власноруч проєкти природничо-дослідницької діяльності: «Підводна царина», 

«Мандруємо Північним полюсом», «Пернаті друзі», «Фенологічний календар» (весна, 

зима), «Подорож до Африки», «Загадки зоряного неба», «День народження ВЕСЕЛКИ», 

«Від краплинки до сніжинки», «У лісі, лісі темному..» (тваринний світ). 

Заслуговує на увагу міський захід – засідання професійної спільноти вихователів-

початківців закладів дошкільної освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної 

громади, який пройшов на базі ЗДО № 4 «Пролісок» 15 грудня 2021 року. Вихователі 

ділилися з колегами міста (ОТГ) досвідом та майстерно провели заняття з розділу 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Освітньої програми «Дитина» з дітьми 

групи раннього віку «Дюймовочка» – Приходько С.Ю. (заняття «По казковим 

стежинкам»), з дітьми старшої інклюзивної групи «Казочка» – Лагунець А.В. (заняття 

«Казкова подорож»).  
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Мельниченко Ю.В. підготувала виступ з теми: «Логіко-математичний розвиток 

дошкільників засобами казки», а вихователь-методист Сергун І.В. провела інтерактивний 

практикум з теми: «Математичні сходинки для педагогів», на якому учасники засідання 

мали можливість підвищити рівень власної поінформованості щодо формування логіко-

математичної компетентності дошкільників відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років “Дитина”. 

Традиційними стали практичні форми роботи з педагогами (педагогічні всеобучі, 

тренінги, заняття) з метою підвищення якості освіти, рівня фахової компетентності та 

професіоналізму, оволодіння педагогічними працівниками різноманітними, ефективними 

прийомами і методами роботи з дітьми, враховуючи сучасні напрямки розвитку 

дошкільної освіти. В ігровій формі, педагоги демонструють творчість та майстерність, 

самовдосконалюються, закріплюють набуті знання, різнопланові інноваційні технології 

роботи з дітьми, вчаться працювати в команді.  

Варто відмітити практичне заняття з педагогами «Логіко-математичний розвиток 

дошкільників засобами конструктора LEGO», який провела тифлопедагог Ющенко К.В. 

(26.01.2022) та тренінг – «Екологічні цікавинки» (вересень 2021), проведений вчителем-

логопедом Мельниченко Ю.В.  

З 2017 року колектив закладу є учасником проєкту «Сприяння освіті» в рамках 

Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та the 

LEGO Foundation. Педагоги закладу дошкільної освіти «Пролісок» з цікавістю відвідували 

та були активними учасниками онлайн заходів: тренінгів, семінарів, занять, які були 

організовані під керівництвом регіонального тренера Олени Шуляк. Варто відмітити 

педагога Лагунець А.В., яка влітку 2021 року приймала участь в челенджі «90 днів гри». 

З метою сприяння створенню міцної професійної спільноти педагогів закладів 

дошкільної освіти; обміну досвідом наскрізного впровадження в освітній процес підходу 

«Навчання через гру» між ЗДО різних регіонів України в умовах дистанційної реальності 

сьогодення, колектив ЗДО «Пролісок» з жовтня 2020 року по грудень 2021 року приймав 

участь у проєктній ініціативі «Оnline Play mate». Педагоги закладу підготували 

презентацію-тур про свій заклад для колег дошкільного навчального закладу № 342, м. 

Дніпро (вул. Тополина, 39, директор Крупеніна Олена В’ячеславівна). 

З вересня 2022 року заклад, розпочав підготовку до участі у Всеукраїнському 

фестивалі гри, навчання і натхнення «Play Fest» 2022 під назвою проєкту «Україна 

надзвичайна». Педагоги: Сергун І.В., Кравець М.В., Цьоменко М.В. обрали коло 

дослідницьких інтересів та визначили у чому полягає новизна та актуальність, обраної 

підтеми проєкту, над якою буде працювати команда закладу ( підтема проєкту ЗДО:  

                                                        

                                                       «Одна Україна, і двох не буває, 

                                                        Місця, де родилися, завжди святі. 

                                                        Хто рідну оселю свою забуває, 

                                                        Той долі не знайде в житті»). 

 

Готуючись до участі у фестивалі, педагоги проводили різні орієнтири  ігрової 

взаємодії, які використовували під час онлайн-комунікацій з дітьми і батьками: «Радіємо 

сонечку», «Весняні долоньки», «Іграшкові супер-пригоди», «Пограємо з олівцями», «Нові 

пригоди колобка», «Їжачок Фуфирчик» та ін.; долучились до Fb–челенджу «Будуємо 

Україну НАДЗВИЧАЙНУ», висвітлюючи фотоматеріали у фейсбук спільноті «Сприяння 

освіті»; були учасниками «Марафону Play Fest 2022», прослуховували відеовітання, 

ваідеозвернення для учасників Play Fest від відомих людей (Каспера Оттоссона, Артемія 

Суріна, Данила Гайдамахи, Юлії Саніної, Катерини Павленко та ін.) 
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Протягом навчального року в закладі постійно діяли змінні виставки: 

- фотовиставки («Ми відповідальні за тих, кого приручили», «У дружньому 

колі»); 

- виставки малюнків («Рослини та тварини Червоної книги», «Настрій у мене – 

кольоровий»). 

З метою залучення родини до участі в організації освітнього процесу закладу, на 

протязі навчального року застосовувались  різні форми роботи з батьківською громадою, 

враховуючи протиепідемічні заходи на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)  та введення військового стану в країні.  Для 

проведення різноманітних заходів з батьками, своєчасного обміну інформацією, 

висвітлення новин із життя  дітей в садочку та проведених свят та розваг, з метою надання 

допомоги у вихованні та розумінні психології дітей відповідного віку, педагогами ЗДО 

були використані сучасні технології дистанційного навчання – Інтернет-ресурси 

(Facebook, Viber, Messenger, скайп-дзвінки, тощо) та веб-сайт закладу. 

Також, біля центрального входу в ЗДО «Пролісок» розміщений інформаційний стенд 

оголошень та у кожній групі обладнані батьківські осередки, які інформують про життя і 

діяльність дітей у садочку. Розроблена різна тематика посезонних, тематичних ширм,  

папок-пересувок. 

Наразі залишається гострою проблема щодо поліпшення роботи благодійного 

фонду «Світ  дитинства», який  було створено за ініціативи батьків. Батьки неохоче та 

несистематично співпрацюють з фондом закладу, переймаються тільки проблемами групи, 

а питання закладу в цілому їх не цікавлять. Тому засновниками фонду було прийняте 

рішення про його ліквідацію. Наразі триває процедура закриття.  

 

4. ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

 

У 2021/2022 навчальному році пріоритетним напрямком нашої роботи залишається 

турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.      

         Організація режиму дня, харчування, освітнього процесу відповідає гігієнічним 

нормам. 

Колектив продовжує працювати у напрямку зниження захворюваності дітей, а саме: 

1) організовує роз’яснювальну роботу з батьками з профілактики захворювань; 

2) проводить загартовуючі заходи;  

3) проводить кварцування груп та окремих приміщень ДНЗ; 

4) дотримується вимог санітарії; 

5) індивідуалізує заняття з фізичного виховання; 

6) чітко дотримується режиму дня; 

7) забезпечує вживання свіжих фруктів, овочів, соків; 

8) забезпечує регулярне проведення фізкультурних занять. 

9) дотримується денного розпорядку (проведення ранкової гімнастики, 

прогулянок, організації рухливих ігор, підйому, гімнастики пробудження), режиму 

провітрювання групових приміщень, навчальних кабінетів та залів. 

10) забезпечує взаємодію медичного персоналу ДНЗ і дитячої поліклініки міста. 

 

Проблемою залишається захворюваність дітей під час адаптації до дитячого садка, 

після вихідних днів та свят та те, що іноді батьки ігнорують зауваження вихователів про 

те, що необхідно долікувати свою дитину перед виходом у заклад. 
 

Продовжує свою плідну роботу тифлоцентр, діяльність  якого спрямована  на 

виявлення впливу сучасних методик реабілітації, на  освітню і корекційно-розвивальну, 
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лікувально-відновлювальну діяльність в умовах спеціальних груп та групах загального 

розвитку.  

Лікувально-відновлювальна робота педагогічного колективу тифлоцентру 

спрямована на ранню корекцію та компенсацію вторинних відхилень у розвитку дітей з 

вадами зору. Протягом навчального року працювала медсестра-ортоптистка Шуклова 

О.Б., проводила корекцію зору за допомогою комп’ютерних ліцензованих лікувально-

корекційних програм та лікувальних апаратів, виконувала всі призначення лікаря. Нажаль 

на сьогодні відкрита вакансія лікаря-офтальмолога – 0,25 ст.  

Велика увага приділялася здійсненню психолого-медико-педагогічному супроводу 

дітей, що мають складні порушення у розвитку. Протягом навчального року тифлопедагог 

Ющенко К.В. разом з вихователями тифлогруп, вчителем-логопедом,   реалізовувала 

корекційно-компенсаторні цілі, щодня поповнюючи, збагачуючи та систематизуючи 

знання дітей про навколишній світ, плануючи заняття за тематичним 

принципом,організовуючи різні види діяльності. Тифлопедагог, плануючи освітні 

завдання, враховувала вікові особливості вихованців тифлогруп, використовувала 

індивідуальний та диференційований підхід до дітей. На заняттях, з метою охорони зору, 

чергувала вправи, що вимагають зорового навантаження з навантаженням на інші, 

збережені аналізатори (слуховий, дотиковий). 

Плануючи корекційно-відновлювальну роботу, враховувала особливості кожної 

дитини: діагноз захворювання органу зору, гостроту зору, стан фіксації можливого 

зорового навантаження, різних вторинних порушень, зумовлених основним дефектом – 

патологією.  

З 1 вересня 2021 року була надана допомога дітям з порушеннями зору  у загальній 

кількості 18 осіб (9 дітей старшого віку, які мають порушення зорового сприймання;  5 

дітей середнього; 3 молодшого віку; 1 дитина з інклюзивної групи, що має порушення 

зору). 

На постійному контролі у  адміністрації закладу знаходиться дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до умов перебування дітей в закладі та дотримання режиму виховання 

дітей.            

Вчителем-логопедом Мельниченко Ю.В. проводилися індивідуальні та групові 

корекційно-розвиткові заняття з дітьми із порушеннями мовлення, відповідно до діагнозу 

та складності порушення: розвиток артикуляційного апарату, фонематичного сприйняття, 

слухової уваги, мовленнєвого дихання, координації рухів органів артикуляції (пальців, 

зап’ястя); розвиток психічних процесів; усунення порушень звуковимови, автоматизація 

поставлених звуків у складах, словах, словосполученнях, реченнях; диференціація звуків 

схожих за артикуляційним укладом та звучанням; збагачення словникового запасу, 

формування граматичної будови мовлення, формування та вдосконалення зв’язного 

мовлення. 

Особлива увага приділялася дітям з ООП, які мають висновки ІРЦ про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Згідно рекомендацій ІРЦ на кожну 

дитину з ООП, поквартально, розроблявся індивідуальний освітній план та надавалися 

консультації батькам та вихователями з питань навчання та виховання дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення («Всебічний розвиток правильного мовлення», «Мовний і 

немовний фонематичний слух. Ігри на розвиток фонематичного слуху», «Правила роботи 

з дітьми з ООП», «Рекомендації для батьків з профілактики дисграфії». 

Юлія Василівна систематично займається самоосвітою та підвищує кваліфікацію – 

отримала сертифікати з опрацьованих тем: «Ігрова автоматизація звуків», «Основи 

нейрологопедії», «Робота з немовленєвими дітьми», «Сучасні підходи організації 

інклюзивного освітнього процесу у ЗДО».  
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5. ХАРЧУВАННЯ 

 

Організація харчування  дітей в дошкільному закладі здійснювалась відповідно до 

статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування 

дітей у дошкільних закладах, постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку».   
У закладі організовано триразовий режим харчування.  

Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано  працівниками харчоблока ДНЗ, 

а саме: 2 кухара, 1 підсобний робітник, які мають спеціальну освіту та забезпечують 

організацію харчування. Відкриті вакансії – шеф-кухаря, підсобного працівника, комірника, 

медичної сестри з дієтхарчування. 

В ДНЗ № 4 «Пролісок» створені належні умови для організації харчування дітей всіх 

вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем, 

які протягом року поновлювались. Деяке обладнання на харчоблоці потребує заміни 

(електросковорода, холодильні шафи). 

Продукти харчування протягом всього періоду надходили від чотирьох 

постачальників: масло вершкове, молоко, сир кисломолочний та твердий, сметану 

постачав ТОВ «Переяслав-Молокопродукт», хліб пшеничний «Сімейний», хліб 

«Цільнозерновий» постачав ТОВ «ТД» «Київхліб», всі інші продукти – КПГХ 

«Продсервіс». 
На бази-постачальники своєчасно подавались щомісячні замовлення продуктів 

харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що всі 

продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу 

продуктового набору за основними групами та видами  продуктів. 

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої приймались якісні 

продукти, які надходили в заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що 

підтверджують їх походження,  безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення 

нестачі або залишку протягом року зафіксовано небуло. 

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню складались меню-розкладки 

на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою 

директором ДНЗ. 

Проби готових страв знімались систематично та  результати зняття вносились до 

Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарами технології 

приготування страв протягом звітного періоду не зафіксовано. 

Кухарами своєчасно відбирались добові проби у присутності медичної сестри в об’ємі 

порцій для дітей молодшої вікової групи та зберігались у відповідному посуді в 

холодильнику. 

В ДНЗ здійснювався контроль відсотків фактичних відходів продукції та неїстівної 

частини харчових продуктів, про що фіксувалося у відповідному зошиті за підписами комісії. 

Контроль кількості залишків їжі проводився систематично, аналізувалися причини залишків 

їжі, вчасно вносилися корективи в меню. 

Видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби та відповідно до 

часу, визначеного графіком видачі їжі. Протягом звітного періоду режим харчування дітей не 

порушувався. Щоденне меню розміщувалось поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та на 

центральному інформаційному стенді закладу. 

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою з 

дієтхарчування вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз показав, що за 2021 

рік середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 84%. 

Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на 

них. 
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З метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним збалансованим 

харчуванням, рішенням  виконкому Бучанської міської ради від 20 квітня 2021р. №207 

«Про встановлення вартості  харчування дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, 

що  фінансуються з бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік», 

наказом відділу освіти Бучанської міської ради  від 21.04.2021р. № 113-О «Про 

встановлення вартості харчування дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти 

Бучанської міської територіальної громади», було збільшено вартість за харчування 

дитини у закладі дошкільної освіти, а саме:  

- для дітей групи раннього віку- до 3(4) років – 41,03 грн.  за один день; 

- для дітей дошкільного віку –від 3 до 6 (7) років – 54,32 грн. за один день, 

де 90% становить батьківська плата;  а 10% - кошти місцевого бюджету. 
 

Рівень забезпечення питного режиму в закладі задовільний. Вода зберігається у 

промаркованому посуді, змінюється відповідно до Інструкції, не рідше ніж 1 раз на добу. За 

організацією питного режиму здійснює контроль медична сестра старша. 

Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування, 

ведуть медична сестра з дієтхарчування, комірник. Уся документація з організації харчування 

відповідає вимогам Інструкції та Постанові. 

          

Протягом навчального року було забезпечено пільговими умовами оплати харчування 

вихованців ДНЗ №4 «Пролісок» 

 

№ з/п Категорія Кількість 

Безкоштовно 

1 Діти, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового 

розвитку 

44 

2 Діти, батьки яких є або були 

учасниками АТО 

10 

3 Діти, з числа внутрішньо 

переміщених осіб та дітей, які 

мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів 

10 

 Всього: 64 

(50%) оплати за харчування 

1 Діти  із багатодітної сім’ї 10 

 Всього: 10 

 

Протягом року старша медична сестра здійснювала контроль за санітарним станом 

харчоблоку та груп ДНЗ, за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею 

санітарних мінімумів працівниками. Результати контролю  розглядалися на нарадах при 

директорові. 

Вихователі, помічники  вихователів беруть активну участь в організації харчування 

дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня 

перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей 

привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та 

користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Дошкільнят середньої 

та старшої груп навчають чергувати у групі по їдальні, використовувати санітарний одяг, 
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сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах 

відповідає кількості дітей за списком.  

Систематично адміністрацією закладу та членами групи НАССР проводяться 

вивчення та аналіз роботи харчоблоку. Було проаналізовано: санітарно-гігієнічний стан 

харчоблоку, комори та групових приміщень, правильність видачі норм страв на групи, 

зберігання продуктів, товарне сусідство, маркування та калібрування посуди, ведення 

документації з харчування тощо.  

На початку навчального року спеціалістами Бучанського відділу Головного 

управління Держпродспоживслужби в Київській області, проведено лабораторні 

дослідження піску у дитячих пісочницях, питної води,  мікробіологічні дослідження з 

об’єктів зовнішнього середовища на харчоблоці та групових приміщеннях, вимірювання 

параметрів мікроклімату вікових груп та кабінетів. Усі дослідження показали про 

відповідність вимогам, про що свідчать Протоколи даних випробувань. 

Також відібрано проби харчових продуктів. За мікробіологічними, органолептичними 

показниками, якістю термічної обробки, калорійністю вони відповідають чинним 

нормативам. Досліджено 10 змивів на контроль дотримання санітарно-гігієнічного режиму 

з чистого посуду та інвентарю на харчоблоці та в групах закладу. Бактерії групи кишкової 

палички не виявлені. Досліджено 5 змивів на паразитологічні дослідження – збудників 

контактних гельмінтозів (ентнробіозу, гемінолепідозу) не виявлено. 
 

6. ДОТРИМАННЯ  ВИМОГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА 

НЕШКІДЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

 

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право 

дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного 

нешкідливого утримання дітей. Ця проблема ведеться в таких напрямках:   

- створення умов для безпечного перебування дітей в закладі; 

- організація догляду за дітьми; 

- робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;  

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД. 

Кожен працівник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування 

дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування 

дошкільників. 

На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі 

розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, 

дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з охорони 

праці  та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти, інструкції з пожежної 

безпеки в закладі дошкільної, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій 

працівників встановленого зразка, розроблено та затверджено план дій під час  

надзвичайних ситуацій у закладі дошкільної освіти. 

 

З метою забезпечення державних гарантій у сфері охорони праці, поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, виконання заходів, спрямованих на 

зниження травматизму, практичного відпрацювання вихованцями за їх віковими 

категоріями теоретичних знань та навичок з питань цивільного захисту, запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій в закладі дошкільної освіти  № 4 «Пролісок» 

щоквартально проводилися тематичні тижні – «Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності дитини та охорони праці». 

Вихователі закладу організовували з дітьми дидактичні ігри з ОБЖД, ігри-тренінги, 

ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри, дослідницьку та практичну діяльність, 
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проводили заняття, спостереження, бесіди («Голка-чарівниця в умілих руках», «Виделка – 

друг, виделка – ворог», «Пожежний інвентар», «Наш номер – 101», «Поняття про 

попереджувальні, заборонні, вказівні знаки», «Історія виникнення світлофора», «Вода – 

цілющій сік землі», «Сонце і його цілющі промені» та ін.), аналізували з дітьми небезпечні 

життєві ситуації.  

Педагоги протягом року поповнили осередки груп новими навчальними, ігровими 

посібниками, демонстраційним та консультативно-інформаційним матеріалом, 

методичною літературою з безпеки життєдіяльності для роботи з дітьми та їх батьками 

(дидактичними іграми: «У світі дорожніх знаків», «Підбери інвентар», «Знаки – 

помічники», «Стихійні лиха. Як бути?», «Правила безпеки», «Треба. Не можна» та ін.). 

Стало доброю традицією, підсумовуючи тематичний тиждень та закріплюючи набуті 

знання, проводити театралізовані розваги, тематика яких відповідає сезону. Діти середньої 

групи «Метелик» (жовтень 2021) разом з вихователем Масановець А.А. демонстрували 

свої знання про світлофор, його сигнали, дорожні знаки та їх значення, види транспорту,  

під час проведення розваги «Країна ПРАВИЛ дорожнього руху». 

Вихователь Нестерова О.А. з дітьми середньої тифлогрупи «Бджілка», граючись, 

розвивали навички бережного ставлення до власного здоров’я та вчили способи його 

зміцнення, закріплювали  правила гігієнічних навичок, під час проведення розваги 

«Зустріч із вірусом» (21.01.2022).  

 За звітний період  травмувань дітей не було. 

 В ДНЗ не допускаються випадки антипедагогічних проявів.   

    Регулярно проводяться бесіди  з попередження дитячого травматизму. Видаються 

відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. 

 
7. АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

 

Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ затверджений порядок 

особистого прийому громадян адміністрацією закладу. Дана інформація та номер 

телефону розміщено на інформаційному стенді закладу.  На стенді, також, розміщена 

інформація про відповідальних працівників відділу освіти Бучанської міської ради, номери 

телефонів, за якими батьки та працівники дошкільного закладу можуть отримати 

додаткову інформацію. 
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 ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал 

реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та 

підписом директора. 
Упродовж звітного періоду, а саме з червня 2021р. по 24 лютого 2022р. прийом 

громадян було обмежено у зв’язку з карантинними вимогами, а вже з 24 лютого 

призупинено у зв’язку з окупацією нашого міста. 

Та все ж таки, кількість осіб, які побували на особистому прийомі, становить 131 

особа з різних питань, а саме: прийняття дітей до ДНЗ, постановки на чергу для 

влаштування в ДНЗ, навчання та виховання дітей, харчування, надання основних та 

додаткових відпусток працівникам закладу, звільнення або прийому на роботу тощо. 

Серед громадян, які зверталися, є звернення батьків дітей інвалідів, членів багатодітних 

сімей, громадян, які потребують соціального захисту; учасники бойових дій, батьки дітей-

переселенців з Донецької, Луганської областей та АР Крим, осіб, які постраждали від 

аварії на ЧАЕС. 
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Звернення громадян, що надходять, розглянуті директором дошкільного навчального 

закладу. Всі питання адміністрацією вирішувалися. Повторних звернень та письмових 

скарг протягом звітного періоду не надходило. 

 
 

       Також протягом навчального року до  відділу освіти були подані клопотання про: 

нагородження та преміювання працівників, про забезпечення безкоштовним харчуванням 

та зменшення оплати за харчування дітей пільгових категорій, про зняття сухих дерев та 

обрізання сухостою на території ДНЗ, про утеплення зовнішніх фасадів ДНЗ та 

проведення поточних ремонтних робіт влітку 2022р., заміна ігрового обладнання на 

майданчиках,  на заміну витяжної системи на харчоблоці закладу,  м’якого інвентарю 

(постільної білизни), посуду та ін. 

 

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ 
 

Протягом 2021-2022 н.р., за період з 01.06.2021р. по 24.02.2022р., у ДНЗ № 4 

“Пролісок” здійснювалося покращення матеріальної бази закладу, здійснювалися поточні 

ремонтні роботи.   

За рахунок бюджетного фінансування та державної субвенції було придбано: 

 
№ 

з/п 

Назва Кількість Ціна Загальна сума Джерело 

фінансування 

1 Миючі засоби   80 377,54  

Бюджетне 

фінансування 
4 Фарба, валики, пензлі тощо  6 498,96 6 498,96 

5 Кухонний посуд (ложки)   2040,00 2040,00 

6 Періодичні видання   4993,14 

7 Канцтовари    27 570,00 

8 Світильники на стелю, лампи 

розжарювання 

  12549,41 

9 Електрообладнання: 

-пральна машина 

- витяжна система (харчоблок) 

 

1 

1 

 

12348,90 

33 500,00 

 

12348,90 

33 500,00 

10 Будівельні матеріали   6 336,00 

11 Термогігрометри (групи, харчоблок) 12 96,15 1153,86  

1 Телевізор 1 13499,00 13499,00 Державна 

субвенція 2 Ноутбуки 2 12 999,00 25 998,00 

 
        А також, педагоги разом з батьками на кожній віковій групі обновлюють і створюють 

предметно-розвивальне середовище групи. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні 

посібники, виготовлені руками працівників садочка та батьків, зміцнюють освітньо- 

розвивальну базу закладу. 

 

Спонсорами було придбано для садочка: 
№ 

з/п  

Назва Кількість Ціна Загальна сума 

1 Дидактичний матеріал   615,00 

 

Висловлюю щиру подяку за розуміння, допомогу та підтримку тим батькам, не 

байдужим людям, які готові прийти на допомогу садочку, підтримати, порадити, підказати, 

адже все це ми робимо для наших діток.  

А працівникам садочка хочу подякувати за нелегку працю у вихованні майбутнього 

покоління нашої держави. 


