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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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 січня 2021 р. № 86), 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 ЗДО має звітувати про свою діяльність перед педагогічним 

колективом, батьківським комітетом 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. 

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління 

дошкільним навчальним закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання 

керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним 

закладом. 

Херсонський заклад дошкільної освіти № 40 Херсонської міської ради 

(далі ЗДО № 40) знаходиться за адресою м. Херсон, вулиця Лавреньова 27 б, 

телефон (0552)292200. 

Електронна пошта: dnz-40@ukr.net. Вебсайт: https://khersonzdo-

40.klasna.in.ua. 

ЗДО № 40 є закладом загального розвитку, в якому забезпечується 

фізичний, розумовий і психологічний розвиток дітей, навчання, виховання та 

оздоровлення дітей віком від двох до шести (7)        років. 

Освітній процес в ЗДО № 40 в 2020/2021 н. р. здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України. 

1. Персональний внесок директора у підвищення рівня організації 

освітнього процесу у ЗДО. 

За типовим проєктом в ЗДО № 40  12 групових приміщень, з яких на 

сьогодні: 7 приміщень – вікові групи, 1 приміщення перепрофільовано на 

спортивну залу та методичний кабінет, 4 приміщення – вільні.  

У 2020/2021 н. р. в закладі функціонує 7 груп, у яких виховується 135 дітей, 

із них 15 дітей раннього віку, 120 – дошкільного. 

mailto:dnz-40@ukr.net
https://khersonzdo-40.klasna.in.ua/
https://khersonzdo-40.klasna.in.ua/
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Працівниками закладу проводився облік дітей від народження до 6 років, які 

мешкають на закріпленій території, що дає можливість прогнозувати планову 

мережу. У порівнянні з минулим роком кількість дітей на обліку зменшилась на 

50 %. На 01.06.2021 в електронній черзі до ЗДО зареєструвалось 14 дітей: 10 дітей 

3-го року життя, 2 дитини – 4-го року та 2 дитини 5-го року життя. 

Зарахування дітей до ЗДО № 40 здійснюється на підставі наданих 

документів: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про 

народження дитини, реєстраційної картки дитини, медичної довідки про стан 

здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад 

дошкільної освіти, документа для встановлення пільги на батьківську плату за 

харчування дитини (за потреби). Всього упродовж року до закладу було 

зараховано 27 дітей. 

Навчальний рік розпочався 01 вересня і закінчився 31 травня, з 01 червня по 

31 серпня триває оздоровчий період. Улітку заклад відвідує 50 % дітей від 

загального складу, решта - оздоровлюється. У липні діяльність ЗДО буде 

призупинена, проте 2 дитини раннього віку та 18 дітей дошкільного віку планують 

відвідувати черговий заклад. 

ЗДО № 40 працює з 10,5 - годинним режимом перебування дітей, а саме з 

7.00 – до 17.30 годин, за п’ятиденним робочим тижнем, а також є чергова група з 

12-годинним режимом перебування. 

З метою презентації роботи, відкритості та прозорості,  обізнаності 

батьків та громадськості у діяльності закладу організовано сучасний сайт ЗДО 

№ 40, на якому висвітлюється вся інформація відповідно до ст. 30 Закону 

України «Про освіту». 

Цей сайт створено та ведеться мною власноруч: упродовж навчального 

року висвітлюється інформація про роботу закладу та життя вихованців в ЗДО 

№ 40, цікаві моменти життя нашого закладу, публічні звіти, щоденно ведеться 

рубрика «Щоденне меню» та «Фото готових страв». Також на вебсайті є 

посилання на ютубканал закладу «ЗДО № 40 місто Херсон», на якому 

викладається відеоматеріал занять, свят та інших заходів. 

Плановий контингент за 9 місяців 2020/2021 навчального року (вересень- 

травень) складає: 24738 днів, відвідування 13456 днів – в середньому 54 % ( по 

хворобі 2373 днів, що складає  10 % з них 3 дитини мали підтверджений тест на 

захворювання короновірусною інфекцією. Відвідування дітьми закладу є 

показником не тільки стану здоров’я дітей, але на жаль і вимушеною 

самоізоляцією вихованців під час хвороби персоналу на COVID-19, та 

відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування 

дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків 

також є: неплатоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по 

догляду за дитиною, картин у ЗОШ (в родинах де є дитина школяр), безробіття. 
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1.1. Вжиті директором ЗДО № 40 заходів щодо охоплення  навчанням 

дітей 5-ти річного віку. 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України 

№1/9-419 від 02.07.2019 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що 

забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» в ЗДО № 40 

на протязі 2020/2021 року функціонувало 2 групи для дітей 6-го року життя, всього 

39 дітей, з них 01 вересня 2021 року до школи підуть  36 дітей, 3 дитини залишаються 

в ЗДО № 40 за бажанням батьків.  

 Хочеться відмітити роботу педагогів КРАСНЯК С., ДМИТРЕНКО О., 

КРУТЬКО С. по підготовці дітей 6-го року життя до навчання у школі.  

Результати діагностування дітей старшої групи «Веселка» у середньому за рік 

показали, що на високому рівні знаходиться 19 % дітей, на достатньому – 45 %, 

середньому – 34 % та на низькому рівні – 2 % дітей. В порівнянні із початком 

навчального року на 20 % збільшився показник високого рівня, на 2 % - достатнього, 

показник середнього рівня зменшився на 17 % та зменшився показник низького рівня 

- на 5 %. 

Результати діагностування дітей старшої групи «Журавлик» у середньому за рік 

показали, що на високому рівні знаходиться 7 % дітей, на достатньому – 33 %, 

середньому – 46 % та на низькому рівні – 14 % дітей. В порівнянні із початком 

навчального року на 19 % збільшився показник високого рівня, на 44 % - достатнього, 

показник середнього рівня зменшився на 30 % та зменшився показник низького рівня 

- на 33 %, що повністю відповідає віковим особливостям дітей.  

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з 

роботою ЗДО впродовж 2020/2021 н. р. було проведені за допомогою груп у 

Вайбері, відео та фотозйомки, роликів на каналі та інформації на вебсайті.  Хоча               на 

відстані, але батькам була надана можливість переглянути організацію 

життєдіяльності дітей, заняття, виставки дитячих та колективних з вихователями  

робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес. 

Освітній процес в ЗДО будувався на відповідному програмно-методичному 

забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення 

вихованцями результатів набуття компетентностей, визначених Базовим 

компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

Організація освітнього процесу здійснюється за програмою виховання і 

навчання дітей від двох до семи років «Дитина», авторськими програмами «Правова 

освіта дошкільнят», «Ми - херсонці», програмою з фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», програмою з основ здоров’я та 

БЖД дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програмою 

з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі 

«Грайлик», програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та 



5  

дошкільного віку «Радість творчості», парціальною програмою «Дитяча 

хореографія». 

Основними завданнями на 2020/2021 навчальний рік та оздоровчий період 

колектив визначив наступні завдання: 

1. Формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю 

шляхом впровадження й реалізації Програми з міжкультурної і громадянської освіти 

дітей дошкільного віку «Український віночок. Херсонщина» інтегрованого курсу 

«Культура добросусідства». 

2. Розвиток екологічної самосвідомості через реалізацію  соціально-

екологічного проєкту «Виховання культури сортування сміття та поводження з 

відходами у всіх учасників освітнього процесу». 

3. Удосконалення роботи щодо зміни формальних відносин на практичну 

взаємодію у роботі з батьками. 

Задля реалізації завдань протягом навчального року були проведені екологічні 

акції, свята вишиванки й рідної мови, заклад приймав участь у міських конкурсах для 

дошкільників «Крок до зірок», «Крок до Олімпу», «Світ очима дітей», «Літературна 

скринька, проводились лялькові вистави для дітей, тематичні тижні з правової освіти, 

БЖД, толерантності, організовувались виставки поробок батьків, дітей, педагогів 

«Пори року», конкурси на кращий батьківський куточок, на кращий ігровий 

майданчик та на кращий куточок народознавства, в кожній віковій групі оформили 

куточки міні-музеїв: дитячої книги, іграшки, національної кухні та ін. 

Результатом плідної співпраці з батьками стало поповнення матеріалів 

дидактичного забезпечення освітнього процесу, придбання навчально-методичних 

посібників та ігрового обладнання для сюжетно-рольових ігор, поповнення матеріалами 

інших ігрових зон. 

Отже, спираючись на вищезазначене, можна зробити висновок, що 

оформлення групових осередків в кожній віковій групі, яке наповнюють 

різноманітні куточки, атрибути, ігри відповідає високому рівню професійності 

педагогів в даному напрямку роботи. 

Протягом року методичний кабінет постійно поповнювався та оновлювався 

дидактичними посібниками, практичними матеріалами, які засвідчують про плідну 

роботу педагогічного колективу та реалізації річних завдань. 

На протязі навчального року педагогами та адміністрацією закладу було 

приділено особливу увагу здоров'язберігаючим технологіям. Систематично 

проводиться ранкова гімнастика на свіжому повітрі під музичний супровід та в 

ігровій формі. 

Результати діагностування дітей всіх вікових груп (проводилось тричі на рік)  

щодо засвоєння знань умінь та навичок за освітніми лініями  дітей у середньому за 

рік показали, що на високому рівні знаходиться 16 % дітей, на достатньому – 39 %, 

середньому – 37 % та на низькому рівні – 8 % дітей. В порівнянні із початком 

навчального року на 20 % збільшився показник високого рівня, на 15 % - достатнього, 

показник середнього рівня зменшився на  19 % та зменшився показник низького рівня 



6  

- на 16 %, що повністю відповідає віковим особливостям дітей. Усереднені дані 

свідчать про результативність засвоєння дітьми  вимог Базового компоненту 

дошкільної освіти в Україні,  послідовну, планомірну  роботу щодо розвитку, 

виховання та навчання  дітей. 

Результати опитування дітей, заняття, співбесіди з малюками, перегляд 

поточних і контрольних занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок  

посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, 

які використовують в своїй роботі найефективніші 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, використовуючи елементи дистанційного навчання. 

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ЗДО є 

виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового 

компоненту. На сьогоденні показником ефективності реалізації завдань БКДО є його 

наступність зі стандартами нової української школи (далі НУШ). Середній показник 

по ЗДО № 40 під час проведення моніторингу щодо сформованих знань, умінь, 

навичок за освітніми напрямками показує що якість освітньо-виховної роботи 

педколективу з дітьми дошкільного віку складає 92 % на кінець навчального року. 

Слід відзначити, що найвищі показники продемонстрували вихованці груп дітей 

середнього і старшого дошкільного віку, що свідчить про фахову майстерність 

педагогів дітей старших груп. 

Результати оцінювання за освітнім напрямком складають: 

- «Особистість дитини» - 99 % 

- «Дитина у соціумі» - 99 % 

- «Дитина у природньому довкіллі» -99 % 

- «Дитина у світі культури» - 99 % 

- «Гра дитини» - 99 % 

- «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» - 99 % 

- «Мовлення дитини» - 98 %  

Параметри оцінки якості освітнього процесу ( в %): 

- нижче 50% - рівень освітнього процесу (низький, критичний) 

- 50-65% - нижче середнього рівня; 

- 65-75% - середній рівень; 

- 75-80% - достатній, задовільний; 

Моніторингові дослідження дітей раннього віку, також вказують на 

позитивний зріст динаміки протягом 2020/2021 н.р. у порівнянні вересень – травень. 

Діти здебільшого на достатньому рівні засвоїли базові навички щодо 

самообслуговування, сенсорного розвитку, мовленнєвого розвитку тощо. 

Наразі здійснений моніторинг свідчить про показник, який відповідає як – 

достатній, задовільний. Відповідні розділи програми сформовано в повній мірі, 

що свідчить про якісне забезпечення якості освітнього процесу в групі раннього 
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віку. 

Фізкультурно-оздоровча робота в закладі є актуальною. На заняттях з фізичної 

культури діти закріпляють базові рухові навички, вдосконалюють свій руховий 

досвід. Відповідні узагальнені показники свідчать про системну роботу з розвитку 

фізичного потенціалу у дітей. 

В наступному навчальному 2021/2022 році планується продовження роботи 

щодо використання інноваційних форм фізичної рухової активності, які будуть 

спрямовані на розвиток рухового інтелекту, навичок особистісного фізичного 

розвитку, використання ігрових рухових завдань, які в свою чергу покращать 

показники моніторингових досліджень з фізичного розвитку. 

В питаннях наступності дошкільної та початкової ланки було забезпечено 

підвищення рівня професійної компетенції педагогів та надано оцінку 

результативності педагогічного процесу в цілому. Сумісно з педагогічним 

колективом гімназії № 1, було розроблено план заходів та укладена угода про 

співпрацю. Але з причини роботи закладів в умовах карантину було здебільшого 

організовано віртуальну екскурсію по класам початкової школи «Стежинками 

першокласників», задля ознайомлення  майбутніх першокласників з перспективою 

подальшого навчання . 

Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності 

забезпечить всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, 

компетентної особистості на перших суміжних ланках системи безперервної освіти 

впродовж життя. 

На виконання варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в з 

метою всебічного розвитку дошкільнят у ЗДО надаються додаткові освітні  послуги 

на вибір батьків та організовано роботу гуртків на безоплатній основі: «Творчі 

родзинки» (з художньої праці), «Чарівна маска» (з театральної діяльності), «Веселі 

нотки» (музична діяльність), «Екологознайко» (туризм), «Барвистий світ» 

(малювання нетрадиційними техніками), «Малятко-здоров’ятко» (з фізкультурно-

оздоровчої діяльності).  На платній основі : гурток з хореографії «Грація», футбольно-

футзальний клуб «Стелс»,  працюють консультативний пункт «Поради психолога» та 

логопункт.  

Проаналізувавши певні показники зазначимо, що платні додаткові освітні 

послуги відвідувало: гурток з хореографії  - 100% вихованців, гурток з футболу – 

25% вихованців. Гуртки на безоплатній основі – 85 % вихованців від загальної 

кількості. 

Відповідний моніторинг гурткової роботи здійснювався по розробленим 

критеріям та показникам за певними розділами парціальних програм. Діти 

підвищили свої вміння та навички, засвоїли певний досвід роботи, проявили свої 

здібності та нахили. Робота гуртків сприяла виявленню, підтримки та розвитку 

обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку. 

Підґрунтям задля реалізації пріоритетного напрямку роботи є впровадження в 

освітній процес інтегрованого курсу «Культура добросусідства». Результатом цієї 
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роботи стало узагальнення матеріалу у навчально-методичний посібник «Апробація 

програми «Український віночок. Херсонщина» з курсу «Культура добросусідства», 

який спрямований на відвернення міжнаціональних конфліктів, протидію 

розвиткові негативних етнічних стереотипів і зниження агресивності в суспільстві. 

2. Вжиті директором заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-

технічної бази ЗДО. 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази  закладу 

– є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО № 40. 

У зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває 

створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження 

інноваційних освітніх технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного 

колективу    новою    методичною    літературою, сучасним дидактичним 

матеріалом та новинками в мережі інтернет. 

У 2020/2021 навчальному році методичний кабінет поповнився навчально – 

методичною літературою, були придбані ноутбук та принтер. 

Ігрові приміщення ЗДО № 40 забезпечені дитячими меблями, які легко та 

зручно змінюють свою висоту, відповідно до індивідуальних особливостей дітей, 

ігровими модулями та всім необхідним обладнанням, за забезпечення 

повноцінного перебування дитини в умовах дошкільного закладу. 

В період 2020/2021 років було придбано: 

- шафи в роздягальню групи раннього віку «Квіточка» 

- замінено постільну білизну та рушники в старшій групі «Веселка», середній 

групі «Зірочка» 

- іграшки в контейнерах в середній групі «Зірочка» 

В 2021/2022 н. р. планується: 

- ремонт роздягальні середньої групи «Калинка» 

- ремонт роздягальні групи раннього віку «Квіточка» 

- ремонт спальної кімнати середньої групи «Колосок» 

Все обладнання відповідає таким умовам: екологічність, безпечність, 

привабливість, багатофакторність. 

Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів  дітей 

і відповідає їх віковим особливостям. 

Природне освітлення садочку забезпечують великі вікна, в які встановлені 

склопакети з багатофункціональним склом, яке забезпечує відмінні 

теплозберігаючи та сонцезахисні характеристики в поєднанні з високими 

показниками світлопропускання. Всього замінено 85 % від загального складу. 

Штучне освітлення забезпечує 75 % LED ламп. 

ЗДО № 40 має в постійному користуванні земельну ділянку, площею 0,8563 га, 

на якій розташовані будівля закладу, господарський двір, зони відпочинку, квітники, 

городи та майданчики (ігрові та спортивні). 

На території закладу функціонує сім ігрових майданчика з тіньовими 

навісами,  ізольовані один від одного, а також один спортивний майданчик. Їх 
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оснащення відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, 

травмобезпечне для дітей. На ігрових майданчиках є пісочниці з кришками, гойдалки, 

столи, лави, драбини для лазіння, ігрові комплекси. 

Обладнання та оформлення спортивного майданчика забезпечують умови для 

проведення з дітьми ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих 

ігор, спортивних свят.  

Територія закладу добре озеленена. По периметру закладу висаджені 

декоративні дерева, розбито квітники. Є куточок садку, лугу, квітників, де вихователі 

організовують спостереження за рослинами. На території закладу виділено місце для 

висадки і догляду за городніми культурами. 

 Восені було висаджено 7 древовідних одиниць гібіскусу сирійського та 5 

одиниць ялівцю. Навесні  проведено екологічну акцію «Посади дерево», до якої були 

залучені батьки та вихованці всіх вікових груп. Всього було висаджено 16 дерев та  

кущів, з яких 6 фруктових дерев та 1 кущ було висаджено на території фруктового 

садочка, який було створено у жовтні 2020 року в рамках екологічного завдання ЗДО 

№ 40 на 2020/2021 н.р. 

Дуже ефективною роботою  з екологічного виховання було використання 

компостного ящика, з допомогою якого опале листя не складалось в контейнер для 

сміття, а трамбувалось в ящику та оброблювалось спеціальним розчином для 

утворення добрива для зелених надсаджень ЗДО. 

         Проведені  акції  та щоденна робота значно вплинула на  формування екологічної 

культури, поширення знань про стан, значення та захист зелених насаджень у 

дорослих та маленьких херсонців. 

Господарська зона знаходиться окремо від ігрових майданчиків, до неї 

облаштовано окремий в'їзд.  Майданчик для сміттєзбірника забетоновано. Сміття 

вивозиться регулярно. 

Заклад перебуває на самостійному бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності.  

Робоче місце  директора, бухгалтерів, вихователя-методиста, керівника 

музичного  комп’ютеризовано. Комп’ютери підключений до мережі інтернет.  Згідно 

вимог Закону України «Про освіту» створено вебсайт ЗДО. Усі ці засоби сприяють 

підвищенню ефективності проведення освітньої роботи з дітьми, а також обміну 

педагогами досвідом з колегами шляхом використання Інтернет-ресурсів. 

Методичний кабінет забезпечено сучасною багатофункціональною технікою, 

яка надає можливість педагогам розробляти та друкувати дидактичний матеріал, що 

забезпечує належну якість провадження освітнього процесу. 

В закладі оснащені  кабінет для вчителя логопеда та практичного психолога, 

які працюють впродовж навчального року. Обладнання в даних кабінетах також 

постійно оновлюється та доповнюється новими методично-розвитковими 

посібниками, іграшками, літературою. 

В ЗДО є  окремі музична та  спортивна  зали. У сприятливі погодні умови 

фізкультурні заняття проводяться на спортивному майданчику, у осінньо-зимовий 
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період – у спортивній залі, яка вміщують в себе повний комплект необхідного та 

додаткового обладнання для проведення рухової діяльності та організації 

фізкультурного дозвілля, а це й: дерев'яні драбини, похилі дошки, канати, м'ячі,  

скакалки, обручи, дуги та нестандартне обладнання тощо. Для організації музичної 

діяльності заклад забезпечено двома музичними інструментами піаніно, одним 

електронним клавішним інструментом, музичною акустичною системою 

підсилювачем звуку, 1 дротовим мікрофоном та 1  колонкою блютуз. Все це дозволяю 

організовувати музичне дозвілля дошкільнят на високому рівні. 

Ігрові приміщення за площею досить просторі, що дозволяє без обмежень 

проводити рухову діяльність на музичних та фізкультурних заняттях. 

3. Залучення додаткових джерел фінансування 

Як додаткові джерела фінансування, в ЗДО № 40 організована співпраця з 

батьками вихованців, з депутатами міста, благодійними організаціями та фізичними 

особами-підприємцями.  В цілому, це дає вагомий внесок в поповнення та покращення 

матеріально-технічної бази закладу. 

Досить плідно в 2020 /2021 навчальному році працював батьківський комітет 

приймаючи участь в освітньому процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО № 40. 

Завдяки діяльності батьківського комітету та батьків під час підготовки до 

навчального року, на благодійний фонд закладу було:  

1. За бюджет: 

- придбано ноутбук, принтер в бухгалтерію  - 24996 грн.  

- придбані вхідні двері на центральний вхід - 18170 грн. 

- придбано папір офісний – 3000 грн. 

2. За кошти спецрахунку: 

- оплачено послуги з програмового бухгалтерського забезпечення - 25000 грн.  

- придбано двері в санітарану кімнату медблоку – 3500 грн. грн. 

3. За спонсорські кошти: 

- здійснено ремонт та облаштування санітарної кімнати медблоку – 30000 грн. 

- придбано ноутбук, принтер в методичний кабінет – 2600 тис. грн.  

- придбано персональний комп’ютер в бухгалтерію – 2000 

-  придбано меблі в кабінет бухгалтерії – 1200 грн. 

- придбано пилосос в групу раннього віку – 2000 грн. 

- сплачено річну абонплату за вебсайт – 1500 грн. 

- придбано фортепіано в музичну залу - 900 грн.  

- придбано 3 тонкена – 3000 грн. 

- придбано печатку – 500 грн. 

- придбано кухонний інвентар на харчоблок - 3000 грн.  

- придбано меблі в бухгалтерію – 1200 грн. 

- придбано колонку музичну – 650 грн. 

- придбані зелені насадження – 2000 грн. 

- придбано енергозберігаючі світільники – 600 грн. 

- придбано штори в музичну залу та методичний кабінет – 3300 грн. 
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- встановлено хвіртку на центральний вхід з кодовим замком - 3000 грн.  

Всього - 57400 грн. 

Крім вище зазначеного залучено  упродовж навчального року благодійні кошти 

батьків на перешочергові заходи різного напряму – 22500 грн. 

З метою підготовки закладу до нового навчального року планується: 

1. За бюджет: 

- виконати послуги з технічного огляду, повірки лічильника тепла – 4000 грн. 

- провести перезарядку вогнегасників та послуги з випробування пожежних 

кранів - 1600 грн.  

- провести лабораторні дослідження води, піску, світла - 1191,04 коп. 

2. За кошти спецрахунку: 

- виконати послуги з санітарної обробки приміщень закладу - 1700 грн.  

- виконати послуги зі стандартметрології по повірці ваг, гирь  та манометрів - 

1571,48 грн.  

- оформити акт виміру опору та ізоляції - 1500 грн.  

3. За спонсорські кошти: 

- придбати тротуарну плитку для ремонту сходів – 3000 грн. 

- придбати будівельні матеріали для ремонту – 10000 грн. 

- оплати виконання ремонтних послуг – 15000 грн. 

- замінити радіатори опалювальної системи в групі «Журавлик» та 

методкабінеті - 3500 грн.  

- провести ревізію опалювальної системи – 500 грн. 

4. Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО № 40 кваліфікованими         

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 

У закладі працюють 38 осіб, з них 14 педагогів, 24 осіб технічного персоналу. 

Укомплектованість кадрами відповідно до штатного розпису становить 100 %.  

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО, у порівнянні з минулим роком, 

покращився на 25 %: за результатами атестації 3 педагогічним працівникам присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Згідно з графіком педагогічні 

працівники проходять курси підвищення кваліфікації Таким чином, простежується 

поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО. За цей навчальний 

рік відповідно перспективного плану педагогічні працівники фахову майстерність не 

підвищували. Проте керівник музичний БАРИШНІКОВА І. здобуває освіту ХДУ за 

фаховим направленням та у квітні 2021  приймала участь у роботі міжнародної науково-

методичної конференції «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах 

карантинних обмежень та дистанційного навчання», за що отримала сертифікат та у 

збірнику конференції опубліковано статтю. 

Річний план роботи закладу передбачає організацію самоосвіти вихователів, 

проведення для них консультацій, семінарів-практикумів, колективних переглядів 

занять, свят, виставок, які проводяться як в ЗДО, а також  відвідування педагогами 

районних методичних заходів. 
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Отже кадровий склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем 

складає: 

- кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» –  5 педагогів (36 %); 

- кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» –  4 педагога ( 29 %); 

- молодший спеціаліст – 5 педагогів (36 %); 

- педагогічне звання «вихователь-методист» –  1 педагог ( 7%); 

- наукова ступень «кандидат психологічних наук» – 1 педагог (7 %). 

В цілому, в закладі створено дієвий колектив педагогічних працівників, який 

дозволяє задовольняти потреби населення у здобутті дошкільної освіти. 

Методична робота з педагогічними кадрами протягом року була побудована на 

принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, 

безперервності їх професійного вдосконалення. 

Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань; підвищення рівня 

професійної майстерності кожного педагога.  

Педагоги закладу впродовж року удосконалювали рівень своєї професійної 

компетентності шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, відвідування 

тренінгових занять, семінарів-прктикмів, спрямованих на вдосконалення своєї фахової 

компетенції. 

Кваліфікаційний рівень педагогів підтверджується участю їх у міських, 

обласних, всеукраїнських тренінгових навчаннях, практичних семінарах, вебінарах. У 

цьому  навчальному році  в даному напрямі працювала  КРУТЬКО С., практичний   

психолог, яка одержала 5 сертифікатів з фахового напряму. 

За підсумками проведеного контролю педагогам було надано рекомендації та 

висловлена подяка в усній формі. Також з метою заохочення працівникам надавалась 

премія за сумлінну працю, також 4 працівника нагороджено грамотою ЗДО № 40. 

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей та 

педагогічних працівників. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності адміністрації ЗДО № 40 є 

забезпечення соціального захисту вихованців. Відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» на початок 2020/2021 навчального року було проведено 

облік дітей закладу, забезпечено роботу та постійне оновлення і внесення коректив до 

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

Практичний психолог КРУТЬКО С., 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 ЗДО № 40 зареєстровано 31 дітей пільгової категорії, а саме: 

- Діти з сімей учасників АТО – 7; 

- Діти з малозабезпечених сімей -1; 

- Діти з багатодітних сімей - 10; 

- Самотні матері - 11; 

- Діти ВПО – 1, 

- Діти, які перебувають під опікою - 1. 
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Упродовж року у закладі працював логопедичний пункт та консультативний 

пункт надання психологічної допомоги, графік роботи та доступність фахівців яких 

забезпечує доступ батьків та їх дітей до професійної, кваліфікованої допомоги. 

Діюча система роботи консультативного центру забезпечує надання допомоги 

як консультативного так і практичного характеру. Протягом навчального 2020/2021 

року зафіксовано 25 звернень з боку батьків вихованців, адміністрації та педагогів з 

різної тематики. Дві дитини у подальшому було направлено на консультацію КУ 

«Херсонський інклюзивно-ресурсний центр № 2», що дало свої позитивні результати. 

В основному звернення стосувались проблеми поведінки та взаємодії; особливості 

розвитку дитини відповідно віку, проблеми пов'язані з вихованням дітей. 

Консультування та надання відповідних рекомендацій вчителем – логопедом 

торкались стану розвитку мовлення дітей дошкільного віку, стану звуковимови.  

В ЗДО № 40 постійно проводились заходи з пропаганди психолого- 

педагогічних знань щодо соціального захисту дітей. На початок навчального року на 

батьківських зборах практичний психолог доповідала батькам про систему 

соціального захисту створену в закладі. Було доведено до відома працівників та 

батьків алгоритм дій в разі виникнення ситуації, пов’язаної з насильством в сім’ї. 

Ознайомлено педагогів про неухильне виконання ст. 54, ст. 56 Закону України «Про 

освіту» щодо недопущення до педагогічної діяльності працівників, які за своїм 

моральними якостями не можуть виконувати виховні функції та обов’язки 

педпрацівників, захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психічного 

насильства. 

На сайті ЗДО організована сторінка «Протидія боулінгу», де батьки мають 

змогу ознайомитись чинним законодавством та консультаціями з даної теми. 

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

соціального захисту вихованців проводиться планово, в системі і виконується 

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування 

дітей і педагогічних працівників. 

5.1.1. Організація харчування. 

Організація харчування в ЗДО № 40 здійснюється згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

Впродовж 2020/2021 року діти одержували 3-х разове харчування (сніданок, 

обід, вечеря). Харчування здійснюється згідно з двотижневим меню (на зиму-осінь, 

літо-весну), яке затверджено директором та погоджено з Держпродспоживслужбою. 

Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком та режимом дня. 

Графіки доставки їжі та видачі знаходяться на кожній віковій групі. 

Впродовж року, щодня сестрою медичною старшою КОНОВАЛОВОЮ Н. 

здійснювався контроль за раздачею їжі, сервіруванням столів та організацію 

годування дітей у вікових групах. 

Середній показник виконання норм харчування за 2020 рік — 90 %, що на 10 % 

більше у порівнянні з 2019 роком. На 100 % виконані норми харчування з таких 

продуктів, як: м'ясо, хліб,  крупи, цукор, масло вершкове, олія, сметана, борошно, сир 



14  

твердий, чай, сіль, томатна паста, спеції та приправи. 

Харчоблок ЗДО № 40 відремонтований, в наявності всі необхідні виробничі, 

допоміжні та складські приміщення, 100% забезпечено технологічним обладнанням 

та кухонним інвентарем. На харчоблоці створені умови для забезпечення належного 

зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини згідно з умовами 

виробника і дотримання товарного сусідства при зберіганні швидкопсувних харчових 

продуктів, також створені умови для дотримання правил миття посуду, інвентарю, 

обладнання. Миючими та дезінфікуючими засобами харчоблок забезпечений в 

достатній кількості.  Проте, забезпечення здійснюється за рахунок спонсорської 

допомоги. Також кухонний інвентар потребує поступової заміни.  

Не виконано норми, проте значно підвищились від 15 до 25 % у порівнянні з 

2019 роком й складає більше 75 % виконання норм харчування за такими продуктами, 

як: молоко, сир кисломолочний, яйця, риба, картопля, овочі, фрукти, кондитерські 

вироби, кава та какао. Причиною  невиконання  норм  харчування  дітей  було 

недофінансування. Проте за І квартал 2021 року виконання норм харчування 

становить 94 %. 

Організовано пільгове харчування для 20 дітей, з них: безкоштовне харчування 

отримують 7 дітей батьків учасників АТО; 1 дитина, яка знаходиться під опікою;1 

дитина з малозабезпеченої родини; 1 дитина батьків ВПО та 50%   сплачують  батьки 

10 дітей дітей багатодітних родин. 

Організація харчування в групах знаходиться на належному рівні. Питний 

режим організовано згідно вимогам, кип'ячена вода завжди свіжа та в наявності. 

В інформаційних куточках для батьків, щоденно розміщується меню- розклад 

із зазначенням виходу кожної страви. В умовах роботи закладу, під час карантину на 

COVID-19, меню-розклад розміщується в мобільному додатку Viber кожної групи, 

вебсайті ЗДО та в доступному для батьків інформаційному місці у вільному  місці на 

території закладу. 

Слід зазначити, що на протязі усього 2020/2021 н. року у ЗДО не було жодного 

випадку харчових отруєнь, скарг батьків на організацію харчування, що свідчить про 

належний стан організації харчування, так як контроль за організацією харчування 

проводиться на постійній основі.  

5.1.2. Медичне обслуговування. 

  Медичне обслуговування дітей ЗДО № 40 здійснюється на безоплатній основі 

сестрою медичною старшою, яка входить до штату закладу.  

Медичний кабінет відремонтований, обладнаний сучасними меблями та 

укомплектований всім необхідним для роботи (кушетка, холодильник, проточна вода 

і т. п.). Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної 

допомоги. У цьому році було відновлено санітарну кімнату медичного блоку, яка не 

функціонувала 35 років, що привело у відповідність до Санітарного регламенту для 

ДНЗ стан медичного блоку у повному обсязі. Відтепер медичний блок ЗДО – це 

сучасний кабінет сестри медичної старшої, ізолятор на два ліжка, кімната 

антропометрії та санітарна кімната. 
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Дієвого значення для збереження здоров’я вихованців та профілактики різного 

роду захворювань в закладі набуває наявність ламп бактерицидних. Які знижують 

рівень розповсюдження інфекційних захворювань та доповнює обов'язкове 

дотримання правил по влаштуванню та утриманню приміщень.  

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичної 

сестри на 2020/2021 н. р. залишається зниження показників захворюваності в ЗДО, 

зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних 

здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування 

здоров'язберігаючої 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. У 2021/2022 за попитом батьків планується 

організація оздоровчих курсів прийому кисневих коктейлів для дітей в умовах 

нашого закладу, що буде сприяти укріпленню здоров'я вихованців та профілактиці 

різноманітних захворювань, тим паче в цей дуже не простий епідемічній час . 

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє 

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

фізичним розвитком та руховою активністю вихованців Протягом навчального 

року медичною сестрою на заняттях з фізичної культури проводились заміри 

моторної щільності та тренуючого ефекту. Проте ця робота була не системною. 

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося 

відповідно фізкультурних груп які зазначені у цьому документі. 

За результатами розподілу дітей на фізкультурні групи склав: основна група 

– 96 дітей (72 % ), підготовча група – 37 дітей (28 %), спеціальна група - 3 дитини 

(2 %). 

А за результатами поглибленого огляду дітей сімейними лікарями при 

вступу до ЗДО можна зробити висновок: 130 дітей ( 96 %) – здорові, 5 дітей мають 

хронічні захворювання. 

У системі працював контроль адміністрацією за дотриманням у групах 

режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарний 

стан, та виконання протиепідемічних заходів щодо профілактики на COVID-19, що 

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

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою 

формою. 

5.1.3. Проведення протиепідемічних заходів. 

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в 

закладі протягом навчального року проводиться просвітницька робота з батьками, 

працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання. 

Інформація висвітлюється на сайті закладу, санітарних бюлетенях, куточках для 

батьків у групах та вільному до батьків інформаційному місці. 

5.1.4. Проходження медичного огляду працівниками ЗДО. 
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Відповідно чинного законодавства є обов’язковим для усіх категорій 

працівників ЗДО проходження щорічних медичних оглядів. 

Працівники ЗДО № 40 двічі на рік, згідно графіку, проходять обов'язковий 

медичний огляд. Адміністрація контролює дотримання термінів проходження 

медичних оглядів як працюючими, так й новоприйнятими підлеглими. 

5.2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, 

санітарно- гігієнічних та протипожежних норм. 

В ЗДО № 40 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. 

З метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя 

та здоров’я, в закладі було оформлено та організовано кімнату БЖД, систематично 

проводиться Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітньо – 

виховного 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. 

Адміністрація закладу вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх 

осіб до закладу. Впродовж дня заклад закрито. За допомогою батьків було 

придбано кодовий замок, замінено хвіртку центрального входу. Всі працівники та 

відвідувачі дотримуються Порядку контрольно-пропускного режиму та 

карантинних заходів. 

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

проводиться випробування спортивного та ігрового обладнання на території ЗДО 

та групових приміщеннях. Комісією з охорони праці проводяться перевірки 

обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються акти. 

Протипожежна безпека у ЗДО посідає важливе місце в організації всієї 

роботи з охорони праці. Мною було оновлено плани та схеми евакуації дітей та 

дорослих на випадок пожежі, розроблено комплект інструкцій, укомплектовані 

пожежний щит та 6 пожежних кранів-комплектів, доукомплектовані вогнегасники, 

відремонтовані сходи протипожежних виходів та переустановлено 3 двері 

еваковиходів другого поверху, відновлено протипожежний водопровід, в 

електрощитовій встановлені сертифіковані двері. На евакуаційних виходах з 

будівлі на І та ІІ поверсі, постійно працюють  світильники «ВИХІД», які завжди 

у включеному стані. Будівля забезпечена блисковкозахистом. 

Проте приміщення ЗДО № 40 не обладнані системою протипожежного захисту 

(АПС) та не виведено сигнал від приймального контрольного приладу АПС на пульт 

центрального спостереження, про що постійно вказується у приписі інспектора ДСНС 

та інформується Засновник ЗДО. 
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Стан травматизму. 

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО № 40 щодо профілактики  

дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої 

позиції, елементарної життєвої компетентності. Кожний працівник ЗДО дбає про 

особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі 

виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території ЗДО № 40.  

Протягом 2020/2021 навчального році травмування дітей та працівників не 

зафіксовано. 

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями. 

Адміністрацією та вихователями ЗДО, ведеться постійна та планомірна 

робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. У закладі проводяться 

загальні батьківські збори (двічі на рік) та групові батьківські збори (тричі на рік), 

протоколи зборів ведуться. Педагоги закладу знайомлять батьків з проблемами 

вікового періоду і психологічного розвитку дітей кожного вікового періоду та 

шляхами педагогічного впливу на реалізацію. Акцентуючи увагу на роботу 

закладу в умовах карантину, та ускладненої епідеміологічної ситуації з причини 

розповсюдження корона вірусної хвороби на COVID-19 в усіх групах, на 

сьогоденні, утворені групи «вайбер» для батьків, де педагог має прямий зв'язок у 

спілкуванні та вирішенні нагальних потреб. 

Восени ЗДО  отримав допомогу від благодійної організації «Добро 

переможе» - це м'який симпатичний диванчик, який чудово підійшов за кольором 

до інтер'єру холу. 

7. Діяльність адміністрації з питань управління 

У 2020/2021 н.р. розпочалась розбудова системи внутрішньої системи якості 

освіти в ЗДО: складено та затверджено Положення про систему внутрішньої 

системи якості освіти в ЗДО № 40,Положення про академічну доброчесність. В 

закладі існує робоча група, яка розробляє стратегію розбудови системи для 

забезпечення функціонування всіх компонентів даної системи якості освіти. 

Контроль. 

З цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, 

цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним 

результатам в роботі.  

Директором, вихователем - методистом постійно контролювалася 

планування освітньої роботи, готовність педагогів до робочого дня, медико – 

педагогічний контроль за оздоровчою роботою в ЗДО, стан проведення навчально 

– виховної роботи, виконання заходів щодо зміцнення здоров’я дітей, формування 

культурно – гігієнічних навичок та самообслуговування, якість проведення свят, 

розваги, Днів здоров’я тощо. 

Сестра медична старша щоденно контролювала санітарний стан в закладі, 

наявність у дітей довідок про стан здоров’я, своєчасне проходження медоглядів 

працівниками, дотримання режиму дня - чим забезпечувала якісне медичне 
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обслуговування. Вона забезпечувала повноцінний контроль за якістю організації 

харчування. Результати контролю за навчально-виховним процесом 

систематично розглядалися на нарадах при директорові, оцінювалися на 

педагогічних годинах.  Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з 

питань діяльності навчального закладу. 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників,  організація  їх 

відпочинку та оздоровлення. 

З метою морального стимулювання, кращі педагоги та обслуговуючий 

персонал за успіхи в роботі, адміністрацією закладу дошкільної освіти протягом 

2020/2021 н.р., згідно з існуючими законодавчими актами та відповідно 

колективному договору, про щорічну грошову винагороду та преміювання, 

одержували грошову винагороду та премії. 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний 

договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Зобов’язання адміністрації, 

передбачені колективним договором, ретельно  виконуються. 

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у 

освітньо - вихованої роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі. 

Впродовж 2020 року 4 працівників ЗДО змогли відпочити на морському 

узбережжі, 2021 року отримали путівки на оздоровлення – 3 працівника.  

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. 

8. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені 

батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів 

громадського самоврядування. 

Щотижня адміністрація ЗДО веде прийом громадян з особистих питань та з 

питань діяльності навчального закладу, розглядає пропозиції, зауваження, 

прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую 

управління освіти про прийняті рішення. Поступило 2 письмових та 17 усних 

звернень. Всі питання вирішувались консенсусом з пріоритетним напрямом 

урахування потреб дитини. Відповіді на звернення громадян були обґрунтовані та 

надані своєчасно. 

Особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому 

громадян директором, проте у разі потреби прийом ведеться й поза графіком. 

Отже, враховуючи вище викладене, а саме: 

аналізуючи роботу колективу в успішній організації освітньо - вихованої 

роботі, зміцненні матеріально – технічної бази закладу, участь колективу в 

конкурсах, вебінарах, проектах - можливо зробити висновок про кваліфіковану 

організацію роботи ЗДО № 40, про успішнішу роботу педагогів, про достатній 

рівень сформованості умінь та навичок вихованців, про надання додаткових 

освітніх послуг – все це дає змогу впевнено затвердити що ЗДО № 40 – є сучасним, 

дитячим садком, який має власний імідж та є конкурентно спроможнім ЗДО серед 

інших закладів мікрорайону загального тиру розвитку. 
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