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Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти № 6 «Крунк» 

за 2021-2022 навчальний рік 
 

Загальна інформація про роботу закладу 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Крунк» комбінованого типу 

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області – заклад 

дошкільної освіти, що забезпечує дошкільну освіту та виховання дітей віком від 

1 року 6 місяців до 6 (7) років, створено на підставі рішення виконавчого 

комітету Славутицької міської ради народних депутатів  від 30.06.1989 року, 

№ 117 «Про затвердження актів Державної приймальної комісії про приймання 

в експлуатацію закінчених будівельних об'єктів», знаходиться у комунальній 

формі власності. 

У 2021-2022 навчальному році заклад працював з 12-ти годинним режимом 

перебування дітей, а саме з 06.45 – до 18.45 годин, за п’ятиденним робочим 

тижнем.  

Функціонувало 9 груп, які укомплектовані за віковими ознаками: 

- 2 групи для дітей раннього віку від 1 до 3 років; 

- 4 групи для дітей дошкільного віку від 3 до 6 років; 

- 3 спеціальні групи для дітей зі зниженим зором віком від 3 до 6 років. 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи в 

закладі обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні 

та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, 

працюють кабінети: методичний, гурткової роботи, психологічний, плавальний 

басейн, «Українська світлиця», медичний блок з фізіотерапевтичним 

обладнанням, кабінет охорони зору, тифлоцентр, всі технологічні та побутові 

приміщення.  

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого 

ознайомлення з роботою установи, в закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк» 

організовано сучасний веб-сайт  https://krunk.com.ua/ де розміщено офіційну 

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

інформаційна відкритість закладу освіти.  

Окрім того, інформація про освітню діяльність закладу висвітлюється в 

соціальній мережі «Facebook» на офіціальній сторінці закладу «Крунк Славутич» 

та організованих сторінках кожної вікової групи. Педагогами закладу постійно 

надавались фото та відео звіти освітньої роботи з вихованцями закладу: 

організованої навчальної діяльності, святкових заходів, гурткової  роботи, 

діяльності дітей впродовж дня, заходи проведення оздоровчо-профілактичної 

роботи, огляд предметно-ігрового середовища групових кімнат, поради для 

батьків тощо. Завдяки партнерській взаємодії адміністрації та педагогів, батьки 

вихованців були повноцінними учасниками освітнього процесу в дистанційному 

режимі. 

Відповідно до Положення «Про дошкільний навчальний заклад», 
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затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12.03.2003 №305,  навчальний 

рік у закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк» розпочався з 1-го вересня і мав 

закінчитися 31-го травня, проте з 24.02.2022 освітній процес в закладі було 

призупинено. Причиною дострокового закінчення навчального року є агресія з 

боку російської федерації та введення воєнного стану в Україні відповідно до 

Наказу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», який запроваджено з 5:30 ранку та його продовження по 

теперішній час.  

Плановий контингент за 6 місяців 2021-2022 навчального року  (вересень-

лютий) складає: 125 днів, відвідування 9137 днів – в середньому 45 %, 

відсутність 11 278 днів – в середньому 55 % ( по хворобі 609 днів, що складає 

3 %, з інших причин становить 10 669 днів, складає – 52 % в середньому).  

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. Причинами тривалих пропусків також є: безробіття та 

неплатоспроможність деяких батьків, перебування матерів у відпустці по 

догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО. Причиною відсутності дітей 

впродовж березня – травня, є – введення воєнного стану в Україні та тимчасового 

призупинення освітнього процесу. 

На час воєнного стану в Україні, працівники закладу дошкільної освіти № 6 

«Крунк»  брали активну участь у волонтерській діяльності, зокрема: З. Саченок, 

О. Йовенко, Н. Пилеко, С. Шупило, Т. Унгар, С. Шевченко, С. Грук - у фасуванні 

продуктів харчування в гуманітарному штабі м. Славутич та В. Скоробогата 

готувала закваску та передавала її для випікання хліба в магазини міста. 

У травні 2022 року колектив дитячого садка взяв участь у міській арт-

виставці, присвяченій Дню вишиванки. Було зібрано благодійну допомогу армії 

України в сумі 2700 гривень та відправлено за призначенням. А також 

працівники неодноразово перераховували власні кошти на потреби ЗСУ, зокрема 

кошти е-підтримки отримані за щеплення від COVID-19. 

За особистий вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста 

Славутича під час повномоштабного російського вторгнення на територію 

України, працівників закладу дошкільної освіти № 6 «Крунк» – З. Саченок, 

О. Йовенко, Н. Пилеко, С. Шупило, Т. Унгар, – відзначено Подякою міського 

голови м. Славутича. 

З 01 червня 2022 по 31 серпня 2022 заклад дошкільної освіти № 6 «Крунк» 

переходить на літній період роботи. Колектив закладу буде працювати та 

надавати послуги в дистанційному, очному та змішаному режимі роботи для 

вихованців та їх батьків у відповідності до Закону України № 2136-IX «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 

року.  

Освітня робота в літньо-оздоровчий період формується відповідно до 

інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. У 
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період літніх канікул пріоритетними є  фізкультурно-оздоровча і художньо-

естетична робота.  

У 2021-2022 навчальному році освітній процес у закладі дошкільної освіти 

№ 6 «Крунк» здійснювався відповідно до вимог Державного стандарту, 

програмно-методичного забезпечення та парціальними програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України.  

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти 

забезпечувався через Програму розвитку дитини від народження до шести років 

«Я у Світі» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист 

Міністерством освіти і науки України від 12.07.2019 № 1/11–6326). 

Освітній процес у спеціальних групах для дітей з порушенням зору було 

організовано за Програмно-методичним комплексом розвитку незрячих дітей від 

народження до 6 років: програма розвитку дітей з важкими порушеннями зору 

від 3 до 6 років / І. М. Гудим, Л. С. Вавіна, рекомендована Міністерством освіти 

і науки України  (Лист №1/11-18797 від 5 грудня 2012 року). 

Імідж дитячого закладу постійно підтримується інноваційною діяльністю, 

якісною і результативною роботою педагогів закладу. Так у 2021/2022 

навчальному році було розпочато упровадження альтернативної парціальної 

програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», щодо формування 

культури інженерного мислення у дітей перед шкільного віку (Лист ІМЗО 

18.05.2020 №22.1/12-Г-274).  

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників 

здійснювалась шляхом інтеграції завдань у різні види діяльності при проведені 

занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». 

Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного 

віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85). 

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти впродовж 

2021-2022 н.р. (до 23.02.2022 р. включно) реалізувалась через роботу гуртків та 

інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.  

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу у 

закладі. Саме тому, з метою виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, 

природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку, було організовано 

роботу таких гуртків: «Рукотворне чудо» (художньо-естетичне спрямування), 

керівник Ніна Ведмідь та «Чудово нам грати в оркестрі» (музичне спрямування), 

керівник Надія Доброта, де діти мали змогу розвинути свій творчий потенціал, 

акторські та театральні здібності, отримати навички роботи з тістом, 

нетрадиційними матеріалами зображувальної діяльності тощо. 

Діяльність гуртків здійснювалась  за такими програмами: «Рукотворне 

чудо»: парціальна програма розвитку основ художньо-естетичної культури у 

дітей дошкільного віку. Автор: Ведмідь Н.М., (схвалена КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти», протокол від 02.02.2017 № 1); «Чудово нам грати в 
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оркестрі»: парціальна програма гуртка для дітей 5-6 року життя. Автор: Доброта 

Н.Г., (схвалена КНЗ КОР «КОІПОПК» протокол від 26.02.2015 № 2). 

Моніторинг відвідування гуртків вихованцями закладу у 2021-2022 н.р. 

 

№ 

з/п  

Назва гуртка  Кількість відвідувачів, відсоток  

3р.ж  4р.ж  5р.ж  6р.ж  7р.ж Всього  

1.  «Рукотворне чудо» 5 11 18  14  3 48  

2.  «Чудово нам грати в 

оркестрі» 

- - - 10  - 10  

Всього було задіяно 58 вихованців, що складає 36 % від загальної кількості 

дітей.  

 

Корекційна робота команди супроводу дітей зі зниженим зором в 

спеціальних групах закладу. 

З 1 вересня 2021 року по 23 лютого 2022 року в закладі дошкільної освіти 

працювало 3 спеціальні групи для дітей зі зниженим зором. В них за 

рекомендацією міського інклюзивно-ресурсного центру проводилась 

педагогічна корекція 44 дітям з різною патологією зору (гіперметропія –11 дітей, 

астигматизм – 16, збіжна косоокість –7, розбіжна косоокість – 4, міопія – 6, 

рефракторна амбліопія – 7, ретинопатія недоношених -2).  

Впродовж цього періоду медичним персоналом закладу за призначенням 

лікарів-офтальмологів здійснено 746 лікувально-відновлювальних процедур. 

Було забезпечено проведення перевірки гостроти зору для кожної дитини на 

початку та в кінці лікування, постійно здійснювалось уточнення діагнозу та 

розроблялись персональні плани лікувально-корекційних заходів. 

Запроваджувався охоронний режим зорових навантажень, активно 

використовувалися засоби патронату батьків через різні форми співпраці  

(оголошення, корисні поради батькам, телефонний патронат, інформування 

через інтернетсайт закладу,  індивідуальні бесіди, консультації, батьківські збори 

тощо). Особливого значення ці форми роботи з батьками набули у період 

призупинення роботи закладу у зв’язку із запровадження військового стану в 

країні. 

Тісний зв’язок тифлопедагогів Ірини Акименко та Світлани Савченко 

вихователів Людмили Кокаревої, Світлани Грук, Лариси Кокорєвої, Валентини 

Трухан, Тамари Вишневецької, Наталії Щербак, помічників вихователів Зінаїди 

Саченок, Наталії Черниченко, Наталії Мойсієнко та батьків вихованців дозволив 

оперативно вирішувати проблеми лікування та навчання дітей, створити 

офтальмо-гігієнічні умови в групах та отримати позитивну динаміку у лікуванні 

та педагогічній корекції зорових функцій. 

Умови перебування дітей в групах дуже комфортні, зроблено якісний 

ремонт кабінетів тифлопедагогів, де створені різноманітні осередки добре 



6 

 

оснащені ігровим та дидактичним матеріалом, що значно покращило рівень 

навчально - корекційних занять. 

Персоналом груп забезпечується диференційований підхід до дітей в 

залежності від стану зорової патології та способів орієнтації в пізнанні 

оточуючого світу, крім того забезпечено стандарт освітніх послуг в умовах 

дошкільного виховання та навчання дітей з порушенням зорових функцій,  

створено умови для довготривалої медико-педагогічної реабілітації таких 

дошкільнят. Впродовж року було реалізовано основне освітньо-виховне  

завдання – підготовка дітей з вадами зору до шкільного життя через зв’язки з 

мікросоціальним оточенням та через навчально-виховну корекційну роботу 

педагогів.  

 

Якісна характеристика педагогічного колективу. Заклад дошкільний освіти 

укомплектовано у відповідності до штатного розпису.  

 

Кількість працівників закладу – 51, з них: 

- керівники – 2; 

- педагогічні працівники – 22; 

- медичний персонал – 3; 

- обслуговуючий персонал – 24. 

  

Кількість керівників за посадами:  
- директор – 1,  

- завідуюча господарством – 1;  

- педагогічних працівників за посадами:  

- вихователь-методист – 1,  

- музичний керівник – 1,  

- вихователь –15,  

- керівник гуртка – 1,  

- інструктор з фізичного виховання – 1,  

- практичний психолог – 1,  

- вчитель-дефектолог – 2. 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:  
- вища кваліфікаційна категорія –10 

- І кваліфікаційна категорія –3 

- ІІ кваліфікаційна категорія – 0 

- кваліфікаційна категорія спеціаліст – 1 

- тарифний розряд – 8 

- звання «учитель-методист» – 2 

- звання «старший вихователь» – 1 

- звання «вихователь-методист» – 11 
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Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 96 % від 

потреби. Інформація про вакансії щомісячно подається до міського центру 

зайнятості, даються оголошення до ЗМІ.  

 

Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку 

професійної компетентності педагогів.  

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк» у 

2021-2022 навчальному році здійснювалась за пріоритетним екологічним 

напрямом роботи та була спрямована на реалізацію таких завдань:  

- вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, 

організації освітнього процесу на засадах особистісно зорієнтованої 

педагогіки співробітництва, інтегративного підходу (SТRЕАМ – освіта) до 

організації дитячої життєдіяльності; 

- організація роботи щодо взаємодії педагогічних працівників закладу 

дошкільної освіти з батьками вихованців, впровадження дистанційних форм 

спілкування з батьками; 

- створення сприятливих умов для організації роботи щодо формування 

екологічної свідомості та екологічної культури дошкільників. 

 Всі ці завдання реалізовувались в різних видах та формах методичної 

роботи з дотриманням карантинних вимог: на семінарських заняттях, педрадах, 

відкритих переглядах, педагогічних годинах (у режимі онлайн), під час 

тематичного вивчення та внутрішнього контролю (попереднього, поточного, 

оперативного, документального, фактичного, та комбінованого). Ефективність, 

доцільність освітньої роботи відповідає поставленій меті та реалізується на 

належному рівні. 

Впродовж навчального року методичною службою закладу проводились 

відповідні методичні форми роботи з педагогічним колективом з метою 

підвищення професійної компетентності, набуття практичного досвіду роботи з 

дітьми спрямованих на  вирішення основних річних завдань. Доцільно відмітити 

найбільш результативні заходи: 

 семінар-практикум «Як навчити дітей сортувати сміття весело та 

корисно», жовтень 2021 (В. Надточей, Л. Кириченко); 

 теоретико-практичний семінар «Можливості STREAM – освіти в 

сучасному ЗДО: розвивальне середовище», листопад 2021 (В. Надточей, 

Т. Вишневецька); 

 гра з LEGO – механізм партнерської взаємодії дорослого з дитиною, 

грудень  2021 (В. Надточей, С. Грук); 

 ТРВЗ у роботі з дітьми старшого дошкільного віку, січень 2022 

(Н. Лутченко, С. Шевченко, В. Надточей); 

 екологічний проект «Почни з себе!» (збір та сортування вторинної 

сировини), впродовж року (В. Надточей, вихователі); 
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 творчий проект «STREAM-освіта для дошкільнят» (інтегровані 

заняття), впродовж року (В. Надточей, вихователі); 

 творчий проект «Хто про нас піклується і дбає?» (ознайомлення з 

работою кухаря, пралі, швеї, медсестри в садочку)», вересень  2021 

(В. Надточей, вихователі); 

 проект «Краса на підвіконні» (сезонне та святкове оформлення вікон 

закладу), впродовж року (В. Надточей, вихователі); 

 «Інтелектуальний кейс» конкурс професійної майстерності «STREAM -

початківець», вересень (В. Надточей, вихователі); 

 конкурс-виставка «Пан-гарбуз» в рамках осіннього фестивалю 

творчості «Крунківська осінь-2021», жовтень (В. Надточей, Н. Доброта, 

вихователі); 

 конкурс-виставка «Арт-книга», жовтень-січень (В. Надточей,                   

вихователі); 

 відкриті заняття «Золота серія» в рамках заходів атестації педагогів 

(Л.Житник, Л.Кокорєва, Н.Лутченко, Л.Соменко, С.Шевченко); 

 огляд-конкурс «Міні-город на підвіконні», жовтень-лютий 2021        

(Т.  Вишневецька, вихователі); 

 Конкурс «Крунк - Довкілля»,  еко-проект «Зелена зона» травень-

вересень 2021 (краще оформлення балкону, арт-об’єкту, італійського 

дворику); 

 робота веб-сайту закладу та додатків в соціальній мережі Facebook 

(адміністратори: Л. Гусєва, Л. Кокорєва, педагоги: Н. Щербак, С. 

Савченко, Т. Вишневецька, Л. Кириченко, М. Новик, С. Шевченко). 

 

Планово та відповідно до Статуту закладу у 2021-2022 навчальному році 

працювала педагогічна рада. Тематика засідань педрад відповідала річним 

завданням діяльності педагогічного колективу закладу, пріоритетним напрямкам 

науково-методичної роботи, взаємодії з батьками, актуальним питанням в галузі 

дошкільної та корекційної педагогіки.  

Слід відмітити проведені у 2021-2022 році педради :  

- «Створення у закладі дошкільної освіти умов для забезпечення сталого 

розвитку екологічної освіти»;  

-  «Про LEGO - технологію як компоненту STREAM-освіти для розвитку 

критичного мислення дошкільників». 

 

Педагоги закладу впродовж року удосконалювали рівень своєї професійної 

компетентності шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, та 

відвідування Всеукраїнських онлайн-семінарів та тренінгів, вебінарів 

спрямованих на вдосконалення фахової компетенції, зокрема: 

 «Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар на тему: «STEM-

освіта у 2021-2022 навчальному році: актуальні питання та перспективи» 
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(Л. Гусєва, Н. Ведмідь, Л. Кокорєва, В. Надточей, Т. Вишневецька, 

Я. Івасенко, Н. Лутченко, Н. Щербак, Н. Семендяй, С. Шевченко); 

 семінар-практикум «Розвивальне читання для дошкільнят» Люлмили 

Шелестової, на базі платформи «Всеосвіта» (Л.Кокорєва); 

 серія вебінарів «STREAM-освіта» З чого розпочати та як діяти. 

Надихаємо педагогів. Вивчаємо і впроваджуємо. Працюємо творчо. (Н. 

Семендяй); 

 «Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Рівні підходи до 

навчання дітей з особливими освітніми потребами» (Н.Семендяй); 

 Марафон-тенінг «Арт-терапія в роботі спеціалістів допомагаючих 

професій» (Л. Житник); 

 Онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя «Інновації в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти» (Л. Житник); 

 Участь в марафоні тенінгу «Арт-терапія в роботі спеціалістів 

допомагаючих професій» (Л. Житник); 

 Онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя «Інновації в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти» (Л. Житник); 

 Вебінар інформаційно-видавничої агенції «Освіта України» з теми: 

«Внутрішня система забезпечення якості освіти» (В. Надточей); 

 Базовий курс он-лайн навчання «Держава без бар’єрів» (С. Грук); 

 Базовий курс он-лайн навчання «Безбар’єрна грамонтність» 

(В. Надточей); 

 Вебінар MCFR «Що слід знати про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти у ЗДО» (В. Надточей); 

 

У 2021/2022 навчальному році, відповідно до перспективного плану, 

курсову перепідготовку пройшли 8 педагогів та було атестовано 5 педагогів. 

 Вихователі активно презентують досвід роботи з організації освітнього 

процесу з дошкільниками в інформаційному просторі. Так, на сайті «Всеосвіта - 

національна освітня платформа» було розміщено конспекти занять вихователя  

С. Шевченко. На сайті закладу були опубліковані конспекти занять вихователів: 

Л. Кокорєвої, Н. Лутченко, С. Шевченко.  

 

Досягнення педагогів закладу дошкільної освіти № 6 «Крунк» за 2021-2022 

навчальний рік у професійних конкурсах: 

 Вихователі – С. Шевченко, Л. Кокорева, Н. Семендяй – Дипломи за 

перемогу (2 місце) Міжнародного конкурсу «Планета знань». 

Організатором конкурсу є Міжнародний інноваційний центр «Perspektiva 

plus», м. Тепліце, Чехія (грудень 2021) 

 

 Вчитель-дефектолог С. Савченко – Диплом за перемогу (2 місце) в 

Міжнародному конкурсі творчих робіт та начально-методичних розробок 



10 

 

педагогів «Педагогічний проект» в номінації «Кращий проект. 

Організатором конкурсу є Міжнародний інноваційний центр «Perspektiva 

plus», м. Тепліце, Чехія (січень 2022) 

 

 Вихователь Н. Семендяй - переможець Всеукраїнського конкурсу 

#STREAM_із_ДВ! Організатором конкурсу є Всеукраїнський щомісячний 

науково-методичний журнал для педагогів і батьків дошкільнят 

«Дошкільне виховання» (січень 2022) 

 

 Перемога колективу закладу у міському етапі Всеукраїнського 

громадського огляду-конкурсі «Стан умов охорони праці в установах, 

закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки 

України  (лютий 2022) та продовжили участь у обласному етапі (очікуємо 

результати). 

 

Отже, під час розробки проєкту річного плану на 2022-2023 н.р. будуть 

також враховані наступні заходи, які не було проведено з причини введення 

воєнного стану: 

- майстер-клас «Дидактичні ігри із залишкових матеріалів»; 

- семінар-практикум «Можливості STREAM-освіти в сучасному ЗДО: 

розвивальне середовище». 

 

Результати моніторингу якості освіти (сформованість компетентностей 

дітей у всіх вікових групах, зокрема спеціальних; готовність випускників 

закладу до шкільного життя) 
Одним з ключових завдань колективу закладу є своєчасне та якісне 

виконання вимог освітніх програм, підготовка дітей старших груп до навчання у 

школі. Відповідно до статі 2 Закону України «Про дошкільну освіту» про Базовий 

компонент дошкільної освіти України, Постанови Кабміну від 14.12.2011 № 1283 

«Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», річного 

плану роботи закладу з метою отримання необхідної інформації щодо 

сформованості життєво важливих умінь і навичок дітей, системи їх ціннісних 

ставлень до світу та самого себе, вивчення результатів освітньої роботи з дітьми 

раннього віку в закладі проводиться три рази на рік (вересень, січень, травень), а 

в старших групах - двічі на рік (вересень, травень) за освітніми напрямами у 

межах Базового компонента. Оцінка здійснюється за 4-ма рівнями (високий, 

середній, достатній, початковий). 

У 2021-2022 н.р. діагностику рівня виконання БКДО, з формування 

життєвої компетенції дошкільників «Моніторинг рівня сформованості 

компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності», було проведено лише за 

І півріччя навчального року (вересень-січень). 

Аналіз результатів показав, що діти всіх вікових груп мають різні 

показники успішності, у наявності розбіжність в результатах за різними 

https://www.facebook.com/hashtag/stream_%D1%96%D0%B7_%D0%B4%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIjmMGpn6jS7KyttaAPVse7mgImL5T-3M7Wruhx77Lbo_lvkfKQ3f6L40TZKy5cP2qKBv6uFt4X6S27WdxTw2v_N1ADAotw1RRt-HHAB7yuyjBvcZPX8FzFZrDwN_RLIPAVUVvIn5wSaFsgvtBk0X_c-1i5h9dbcNqij_yCD9axw&__tn__=*NK-y-R
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освітніми лініями між різними групами. У загальному підсумку необхідно 

зазначити, що на початок навчального року в більшості груп найнижчі показники 

діти виявили за напрямами «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі». Тому саме на них педагоги звернули більшу 

увагу, було заплановано та проведено навчальну роботу з даних напрямів. 

Порівняльний аналіз наведено у зведеній таблиці «Визначення рівня досягнень 

дітей за освітніми напрямами у межах Базового компонента за 2021-2022 н. р. у 

ЗДО №6 «Крунк» (вересень-січень). 

Рівні засвоєння по ЗДО: 

 Вересень % Січень % Травень % 

високий    23 24 - 

достатній    52 53 - 

середній    19 21 - 

початковий    6 2 - 

 

Слід зазначити, що станом на січень 2022 початковий рівень було виявлено 

у групах з найнижчою відвідуваністю дітьми закладу, переважно в групах 

раннього віку, де основною причиною тривалих пропусків є перебування матерів 

у відпустці по догляду за дитиною. А також причинами невідвідування закладу 

є стан здоров’я дітей, вимушена самоізоляція вихованців під час хвороби батьків 

та персоналу закладу на COVID-19. 

Резервом в роботі залишилось неможливість проведення щорічного 

обстеження дітей старшого дошкільного віку з метою визначення рівня 

готовності до шкільного навчання практичним психологом. А також проведення 

моніторингу та узагальнення результатів сформованих компетентностей в 

травні, з причини введення воєнного стану в Україні та тимчасового 

призупинення освітнього процесу в закладі. 

У листопаді 2021 року було проведено тематичне вивчення: «Стан 

організації освітнього процесу з екологічного виховання дошкільників».  

Результати тематичного вивчення показали, що в закладі дошкільної 

освіти створенні належні умови, щодо організації роботи з екологічного 

виховання дошкільників. Робота з даного питання ведеться на достатньому рівні 

і відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та програмі 

розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», відповідно освітньої 

лінії «Дитина у природному довкіллі. Під час тематичного вивчення даного 

питання грубих порушень не виявлено, мали місце невеликі недоліки 

організаційного характеру, які були усунені до закінчення перевірки.  

У лютому 2022 року було проведено комплексне вивчення питання «Стан 

організації життєдіяльності дітей у групі № 7 (молодшого віку) «Сонечко» 

(вихователі Н. Кожевникова, Л. Соменко, помічник вихователя Є. Захлєбіна). За 

результатами вивчення встановлено, що у даній групі створено належні умови 

для здійснення освітнього процесу, забезпечені умови для повноцінного, 
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різнобічного, пізнавального розвитку і виховання дітей дошкільного віку з 

урахуванням карантинних обмежень.  

Щоденно, відповідно до плану та вимог карантину, здійснювався 

оперативний, попереджувальний, епізодичний, порівняльний та інші види 

внутрішнього контролю, результати якого оприлюднені та узагальнені в картках 

педагогічного аналізу й контролю, протоколах нарад, в довідках, наказах, 

висновках та пропозиціях. 

 

Забезпечення матеріально-технічних і навчально-методичних умов

 Адміністративно-господарська діяльність здійснювалася відповідно до 

річного плану роботи, регламентувалась наказами, своєчасно готувались 

відповідні документи до організованого початку та закінчення навчального року, 

підготовки до літнього оздоровчого періоду, відповідно до вимог карантину та 

воєнного часу.  

 Питання з охорони праці, профілактики травматизму, цивільного захисту, 

охорони життєдіяльності дітей, санітарного утримання приміщень, збереження 

майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі 

вирішувались планово та оперативно з урахуванням проблемних запитів. 

 Виробничі наради з педагогічним колективом проводились в режимі 

онлайн щовівторка; з медичним, технічним персоналом та адміністрацією -

щомісячно. Загальні збори колективу проводились за планом. Крім того, 

впродовж року проводились святкові загальні збори трудового колективу, які 

присвячувались ювілеям співробітників та професійним святам.  

 Засідання ради закладу, загальні батьківські та групові збори проводились 

за річним планом (онлайн-офлайн) в телефонному режимі, вайбер-групі 

оперативно за потребою. Значна кількість матеріальних цінностей, яка надана 

батьківською громадою, знаходиться в тимчасовому використанні в усіх вікових 

групах.  

За період 2021 -2022 н.р. відбувся частковий ремонт фасаду, приміщення 

музичної зали, нижньої галереї; проведено фарбування обладнання на вуличних 

майданчиках, часткові ремонтні роботи у підвальних приміщеннях.  

 

 За сприяння батьківської громади, плідної, ініціативної та наполегливої 

роботи батьківського активу закладу на суму 18 257 грн було придбано :  

 ігровий куточок «Магазин» - 6000 грн (група № 6 «Перлинка»); 

 ігровий куточок «Кухня» - 3808 грн (група № 6 «Перлинка»); 

 бактерицидна кварцова лампа – 849 грн. (група № 7 «Сонечко»); 

 іграшки – 2100 грн. (група № 7 «Сонечко»); 

 килим – 3000 (музична зала); 

 меблі – 1500 (музична зала); 

 колонки для комп’ютера – 1000 (методичний кабінет); 

 лампи для вуличного освітлення – 3 000; 
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За бюджетні кошти на суму 76 471 грн. придбано: 

 медикаменти – 2 016 грн.; 

 господарчі товари- 7 006 грн.; 

 канцелярія (папір офісний) – 1 229 грн.; 

 лакофарбувальні матеріали – 17 208 грн.; 

 миючі засоби, паперові рушники, серветки – 30 038 грн.; 

 дезінфікуючий засіб – 6 001 грн.; 

 ламінатор -  1000 грн.; 

 монітор, клавіатура – 4 000 грн. 

 оцет, сода – 1 600 грн.; 

 меню – 270 грн.; 

 періодична преса – 2 255 грн.; 

 предмети   - 3 948 грн; 

 печатки, штампи – 900 грн; 

 тканина – 4 000 грн. 

Забезпечення медико-соціальних і психолого-педагогічних умов 

Робота з охорони життя і зміцнення здоров'я дітей, медико-профілактична, 

фізкультурно-оздоровча та психолго-педагогічна робота – важливі напрямки у 

діяльності закладу.  

Медико-профілактичну роботу здійснювали:  сестра медична старша Ольга 

Йовенко, сестра медична з дієтичного харчування Тетяна Гаркуша, сестра 

медична Валентина Савенко, інструктор з фізкультури Людмила Лотоцька. 

У своїй роботі медична служба керується чинними нормативно-

інструктивними документами  системи освіти та охорони здоров’я. Медичне 

обладнання, медикаменти та медичний інструментарій представлені у 

достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, 

своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план 

профілактичних щеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний 

аналіз захворюваності та відвідування дітьми закладу, на кожну групу закладу 

складався лист здоров’я.  

Контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх 

загартування; проводилися дихальні вправи для зміцнення легеневої активності; 

працював тифлоцентр, з дотриманням вимог адаптивного карантину. Своєчасно 

здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, 

щоквартальні антропометричні виміри в дошкільних групах закладу та 

щомісячні – в групах ясельного віку, визначення гостроти зору, перевірка 

постави, огляд на педикульоз, доліковування.  

Профілактичні щеплення проводилися згідно з наказом Міністерства 

охорони здоров’я України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», 

яким затверджені календар профілактичних щеплень, положення про 

організацію і проведення профілактичних щеплень тощо. Особиста гігієна 
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персоналу не порушувалась. Дотримувавлись рекомендації по адаптивному 

карантину.  

 

Організація харчування дітей 
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення 

здоров’я дітей. Питання організації харчування дітей у дошкільному закладі було 

і залишається одним із актуальних. Раціональний режим харчування, 

збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого 

організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут 

виховуються. 

Харчування дітей в закладі організовано за системою НАССР. Персонал 

дотримується норм та правил щодо організації харчування дітей.   

Впродовж 2021-2022 року діти одержували 3-х разове харчування за 

двотижневим меню. Затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи 

окремо.  

Відповідно до рішення міської ради від 12.10.2021 № 443 з 01.01.2022 року 

грошова вартість витрат на харчування на день становить: для дітей до 4 років – 

30 грн., від 4 до 7 років - 40 грн. Оплата за харчування здійснюється у 

співвідношенні: 40% - міській бюджет та 60% - батьківська плата.  

Харчування дітей є найважливішою дієвою ланкою роботи закладу 

дошкільної освіти та підлягає системному щоденному контролю та 

спостереженню. Контроль за станом організації харчування здійснюється 

директором, старшою медичною сестрою, сестрою медичною з дієтичного 

харчування. Результати контролю фіксуються, обговорюються на виробничих 

нарадах при директорі, раді закладу, батьківських зборах. Фотозвіти про 

організацію харчування дітей регулярно викладаються на веб-сайті закладу та на 

сторінках груп в соціальній мережі Facebook, а меню – щоденно в групах батьків 

та батьківського комітету у Viber. 

 Харчування дітей різноманітне за складом продуктів і в основному 

задовольняє потреби дітей у основних поживних речовинах. Однак, впродовж 

року норми харчування виконувалися не в повному обсязі. Дані таблиці свідчать 

про нестачу овочів, соку, молока, фруктів, сиру кисломолочного,  та риби (сад)  

в раціоні дітей. 

                        

Таблиця 1. «Аналіз реалізації основних продуктів харчування за 2021-2022н. р.» 

№ 

з/п 

Найменування 

продуктів 

Норма 

харчування, 

ясла/сад 

Фактично 

отримано, ясла/сад 

Виконання 

норм 

у % 

(ясла/сад) 

1.  Батон  330/480 330/500 100/104 

1.  Картопля 780/1140 869/1200 111/105 

2.  Крупи  260/330 272/330 105/100 
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3.  М’ясо 312/496 394/580 126/117 

4.  Масло вершкове 60/99 62/100 103/101 

5.  Молоко 1700/2000 1279/1500 75/75 

6.  Овочі 1080/1400 890/1212 82/87 

7.  Олія соняшникова 50/65 51/69 102/106 

8.  Риба 120/228 125/195 104/86 

9.  Сир кисломолочний 340/250 155/176 46/70 

10.  Сир твердий 32/50 24/32 75/64 

11.  Сік 296/420 177/250 60/60 

12.  Фрукти 420/720 401/547 95/76 

13.  Цукор 190/230 180/230 95/100 

14.  Яйце 80/120 106/140 132/117 

  

Впродовж року, щодня сестрою медичною з організації харчування 

О. Йовенко та старшою медичною сестрою В. Савенко, проводився постійний 

контроль за фактичними відходами продуктів та правилами їх зберігання. 

Постійно дотримується питний режим, діти забезпечені кип’яченою водою в 

достатній кількості, яка зберігається в групах у спеціальному посуді; діти 

вживають воду за потребою. 

Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних 

навичок, питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань 

батьківських комітетів груп, батьківських зборів, виробничих нарад, а також 

розглядаються на засіданнях Ради з харчування, засіданнях педагогічної ради. 

Відповідна робота проводилась з батьками вихованців в онлайн-режимі та в 

групах Viber, де висвітлювалась інформація з теми здорового харчування.  

Слід зазначити, що впродовж 2021-2022 н. р.  у закладі не було зафіксовано 

жодного випадку харчових отруєнь, що свідчить про належний стан організації 

харчування, так як контроль за організацією харчування проводиться на 

постійній основі. Результати фіксуються у чек-листах. За результатами контролю 

Держспожив службою зауважень не було. 

Аналіз захворюваності вихованців 
При проведенні моніторингових досліджень щодо стану здоров’я 

дошкільників у 2021-2022 році було проведено аналіз таких параметрів: 

- плановий контингент відвідуваності дошкільників (вересень-лютий) -125 

днів ; 
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- фактичне відвідування – 9137 (45%); 

- визначено процент захворюваності дошкільників-609(3%); 

- відсутні з інших причин -10669 (52%); 

Відомості звітів медичної служби на кінець 2021/2022 навчального року 

узагальнені в таблицях 1-8. 

 Аналіз цифрових даних таблиць 1-8 свідчить, що середньосписковий склад 

дітей складав 173 (при нормі 140). У 2021/2022 навчальному році загальна 

кількість відвідування складає 55,3 д/днів. До 3-х років – 28,6 д/днів, з 3-6 років 

– 63 д/днів.  

Слід відмітити, що найбільш високі показники відвідування були в групах 

№ 5 (Л. Кириченко, І. Смульська), № 10 (С. Грук, В. Трухан, З. Саченок), № 8 

(Т. Вишневецька, Н. Щербак, Н. Мойсієнко), № 6 (Н. Лутченко, С. Шевченко, 

Т. Крижанівська).  

В середньому відвідування по закладу за 6 місяців склало 45 %. 
 

Таблиця 1. Списочний склад дітей 
 2020-2021 2021-2022 

Всього 158 173 

До 3-х років 35 44 

З 3-х до 6-ти років 123 129 

 

Таблиця 2. Відвідування за навчальний рік 
 2020-2021 2021-2022 

Всього 15560 9137 

До 3-х років 2434 1714 

З 3-х до 6-ти років 13126 7423 

 

Таблиця 3. Пропуски загальні 
 2020-2021 2021-2022 

Всього 13259 11278 

До 3-х років 3657 3240 

З 3-х до 6-ти років 9602 8038 

Таблиця 4. Пропуски за лікарняними 
 2020-2021 2021-2022 

Всього 873 609 

До 3-х років 440 95 

З 3-х до 6-ти років 433 514 

 

Таблиця 5. Інші пропуски 
 2020-2021 2021-2022 

Всього 12386 10669 

До 3-х років 3217 3145 

З 3-х до 6-ти років 9169 7524 

 

Таблиця 6. Порівняльні дані захворюваності  на 1000 
Рік Випад

ків 

ГРВІ 

Випадків 

грипу 

Випадків  

ГШКТ 
Випадків 

бронхіту 

Випадків 

запалення 

легенів 

Випадків 

ангіни 

Випадків 

вітряної 

віспи 

Інші 

випадки 

2020-

2021 

117 0 3 6 0 0 0 33 

2021-

2022 

43 0 3 6 1 0 3 35 
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Таблиця 7. Випадки захворювань 
 Рік Випадків 

ГРВІ 
Випадків 

грипу 
Випадків  

ГШКТ 
Випадків 

бронхіту 
Випадків 

запалення 

легенів 

Випадків 

ангіни 
Випадків 
вітряної 

віспи 

Інші 

випадки 

Всього: 

 

 

2020-

2021 

117 0 3 6 0 0 0 33 

2021-

2022 

43 0 2 6 1 0 3 35 

До 3-х 

років 

2020-

2021 

55 0 1 2 0 0 0 16 

2021-

2022 

12 0 1 0 1 0 0 3 

З 3-х до 

6-ти 

років 

2020-

2021 

62 0 2 4 0 0 0 17 

2021-

2022 

31 0 1 6 0 0 3 32 

 

 

Таблиця 8. 

Інформація про склад груп дітей у закладі в 2021-2022н.р. (станом на 01.06.2022) 
 

№ 

з/п 

Назва групи Вік дітей Кількість дітей 

Кількість місць Списоч

ний 

склад 

Ранній вік  

1.  “Чебурашка” № 4 раннього віку (2-3) 15 20 

2.  “Віні-Пух” № 3 раннього віку (2-3) 15 24 

Переддошкільний вік 

3.  “Сонечко” № 7 молодшого дошкільного віку (3-4) 20 18 

4.  “Теремок” № 5 середнього дошкільного віку (4-5) 20 21 

5.  “Ягідка” № 9 середнього дошкільного віку (4-5) 20 21 

6.  “Перлинка” № 6 старшого дошкільного віку (5-6) 20 24 

7.  “Барвінок” № 8  різновікова (спеціальна) (3-6) 10 16 

8.  “Дружня сімейка” № 10  різновікова (спеціальна) (3-6) 10 15 

9.  “Дзвіночки” № 11  різновікова(спеціальна) (3-6) 10 14 

Всього: 140 173 

 

 Результати аналізу стану захворюваності за 2021/2022 навчальний рік 

свідчать, що було зареєстровано 90 випадків захворювань, з них: 43 випадків – 

діагноз ГРВІ, 6 – бронхіт, 2 – ГШКТ, 1 – запалення легень, 3 – вітряна віспа, 35 

– інші захворювання. 

 На обліку з порушеннями зору в 2021/2022 навчальному році знаходилося 

45 дітей. Порівняльні дані підрахунків захворюваності на 1000 за 2020/2021 

навчальному році і 2021/2022 навчальному році подані в таблиці 6, свідчать про 

те що кількість випадків захворюваності на ГРВІ зменшилась, але випадків 

захворюваності на ангіну та грип взагалі не було.  

Питання стану здоров’я дітей, створення оптимальних умов для зниження 

захворюваності та оздоровлення дошкільнят постійно розглядалися  на нараді 
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при директорі. У закладі дошкільної освіти постійно проводиться 

роз’яснювальна робота серед вихованців та батьківської громадськості щодо 

проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та 

ефективності вакцинації. 

Працівники закладу двічі на рік проходять обов’язковий медичний огляд 

згідно Порядку проведення медичних оглядів  працівників певних категорій, 

затвердженого наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. 

№ 246 та наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і 

науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації 

медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Всі 

працівники закладу в умовах пандемії з приводу захворюваності на COVID-19  

мають 100% вакцинацію.  

Інформація з приводу санітарно-просвітницької роботи з батьками та 

персоналом висвітлюється на сайті закладу, інформації на стендах, у групах 

«Viber»,  на сторінці закладу у «Facebook».  

Отже, своєчасне виведення хворих дітей з груп, контроль за наповненістю 

дітей в групах, дотримання карантинних заходів та рекомендацій по карантину 

на Covid 19, проведена профілактична робота дала позитивні зрушення у питанні 

зниження захворюваності дітей.        

 

Психолого-педагогічний супроводу здобувачів освіти 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності адміністрації закладу є 

забезпечення соціального захисту вихованців. Відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» на початок 2021-2022 навчального року було 

проведено облік дітей закладу дошкільної освіти №6 «Крунк», забезпечено 

роботу та постійне оновлення і внесення коректив до бази даних комп’ютерної 

програми «КУРС: Дошкілля».  

Практичний психолог Л. Житник, на початку навчального року, провела 

ретельну діагностичну роботу щодо виявлення дітей з сімей пільгових категорій. 

За наявністю підтверджуючих юридичних документів сформований 

соціальний паспорт закладу. Відповідно кожної дитини та її статусу був 

розроблений індивідуальний план роботи з дітьми з багатодітних сімей, дітьми-

переселенцями, дітьми з сімей учасників АТО (антитерористичної операції). 

Всього дітей пільгових категорій в 2021-2022 навчальному році було 33, а саме: 

 діти із сімей, які мають трьох і більше дітей - 11; 

 діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 6; 

 діти з особливими освітніми потребами  - 0; 

 діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників 

бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил), які мають відповідні документи, що підтверджують статус – 13; 
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 діти із сімей тимчасово переміщених з неконтрольованих територій 

України – 2; 

 діти-сироти та напівсироти – 1; 

 діти, позбавлені батьківського піклування – 0; 

 

В закладі постійно проводились заходи з пропаганди психолого-

педагогічних знань щодо соціального захисту дітей. 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 закладу організована сторінка «Запобігання булінгу», де 

розміщено: нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії 

домашньому насильству та булінгу; корисні посилання щодо теми антибулінгу 

на сайті МОН України; рекомендації, щодо процедури подання  (з дотриманням 

конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування) в ЗДО №6 «Крунк» та 

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу в ЗДО №6 «Крунк»; перелік організацій куди можна 

звернутися з приводу насильства в сім’ї, контактна інформація, номера 

телефонів довіри. А також, розміщено план заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО № 6 «Крунк» на 2022 р. та консультації 

з даної теми. 

Практичний психолог щороку приймає активну участь у Всеукраїнській 

акції «16 днів проти насильства». У листопаді 2021 року було підготовлено 

матеріали та розміщено на інтернет сторінках закладу. Зроблена онлайн-

презентація даної акції. Педагогами закладу підготовлено та проведено ряд 

консультацій для батьків. Випущено «Інформаційний листок про Конвенцію та 

права дитини». 

 Відповідно чинного законодавству, з метою захисту прав та законних 

інтересів, на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  ведеться 

особова справа, для надання якісних, комплексних послуг налагоджена робота з 

суб’єктами соціальної роботи міста. 

З батьками, які відносились до пільгових категорій було проведено 

роз’яснювальну роботу щодо їх соціального статусу та юридичного права 

користування належними їм пільгами. Для інформування сімей даної категорії 

на фейсбук-сторінці психолога постійно висвітлювалась інформативні матеріали  

щодо профілактичної роботи з дітьми.  

Протягом навчального року проводились індивідуальні та групові бесіди та 

консультації з батьками, опікунами та особами, що їх замінюють на різноманітну 

тематику (в умовах пандемії під час прийому та передачі дітей, спілкуванням 

телефоном, та в он-лайн режимі): адаптація до умов дошкільного закладу, 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://krunk.com.ua/images/documents/buling_22.docx
https://krunk.com.ua/images/documents/buling_22.docx
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подолання негативних поведінкових реакцій у вихованців, готовність до 

шкільного навчання, тощо.  

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

соціального захисту вихованців проводиться планово, в системі і виконується.  

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу 

Робота зі створення умов безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу у 2021-2022 н.р.  велась в таких напрямках: 

 Створення безпечних та нешкідливих умов для перебування дітей. 

 Робота з колективом з питань ОП, ПБ, БЖД. 

 Освітня робота з дітьми з питань БЖД. 

 Робота з батьками. 

У відповідності до нормативно-правових документів оформлюється 

документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими 

документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо 

запобігання дитячого травматизму у закладі в осінній, зимовий, весняний та 

літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого 

травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо 

травмування дітей під час освітнього процесу. Згідно з графіками проводились 

інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, 

пожежної безпеки. 

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого 

травматизму розглядалися на нарадах при директору, виробничих нарадах. Були 

освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих 

місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час освітнього процесу, 

аналізувалася робота колективу з питань санітарних правил улаштування та 

утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування будівлі 

закладу. Проводились практичні тематичні заняття з педагогічним та 

обслуговуючим персоналом закладу з питань запобіганню дитячого та 

виробничого травматизму.  

Питання з охорони праці, профілактики травматизму, цивільного захисту, 

охорони життєдіяльності дітей, санітарного утримання приміщень, збереження 

майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі 

вирішувались планово та оперативно з урахуванням проблемних запитів. 

У закладі дошкільної освіти на постійній основі працювала комісія, яка 

регулярно обстежувала стан будівлі, ігрове та фізкультурне обладнання на 

майданчиках та у приміщеннях, стан дитячих меблів, системи пожежогасіння, 

електромережі тощо. Кожен працівник закладу  приділяв значну увагу 

створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на 

прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності 

устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання. 
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З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності 

проводилися наступні види контролю: 

• адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, 

дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та 

реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 

(щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік); 

• попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки 

життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах, обсягу 

знань дітей з безпеки. За 2021/2022 навчальний рік у закладі  випадків дитячого 

травматизму під час освітнього процесу зафіксовано не було. 

 

1.7. Взаємодія з батьками. Співпраця із закладами загальної середньої 

освіти, іншими установами й організаціями. 

Основними напрямками взаємодії з батьками у закладі дошкільної освіти 

(ясел-садка) № 6 «Крунк» є: просвіта батьків; методичний та психологічний 

супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності 

батьків з дітьми. 

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, 

активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість 

в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного 

виховання з питань підготовки дітей до шкільного навчання.  

З огляду на те, що одним з основних завдань роботи закладу є формування 

екологічної свідомості та екологічної культури дошкільників, у вересні 2021 

року було розпочато довгостроковий екологічний проект «Почни з себе!». На 

території закладу було встановлено спеціальні контейнери для збору сировини 

для подяльшої переробки. Участь в даному екологічному проекті взяли усі 

учасники освітнього процесу (діти, співробітники та батьки).   

Екологічний проєкт підтримали українська технологічна cleantech 

компанія 7GRAM, яка займається розробкою технологічної лінії з переробки 

одноразових паперових стаканів та кавової макухи, ПП «ЕКО ТРАНС СЛАВ», 

яка займається збиранням безпечних відходів на території м.Славутича та INVO 

UKRAINE, прогресивний славутицький бренд, який піклується про навколишнє 

середовище і використовує інноваційні технології та спеціалізується на 

виробництві текстилю для дому, дитячого та жіночого одягу, адже місто 

Славутич сприяє і підтримує практики зменшення впливу на навколишнє 

середовище, ініціативи, дружні до навколишнього середовища, спрямовані на 

переробку відходів та зменшення споживання виробів з одноразового пластику 

та популяризацією екотуризму.  

У вересні 2021 році заклад № 6 «Крунк» з ініціативи батьків вихованів 

долучився до всеукраїнської благодійної акції «Монетки дітям!» по збору 25 коп. 

монет, що вийшли з обігу. Організаторами благодійної акції були: благодійний 

фонд «Таблеточки» та Національний банк України, за підтримки Міністерства 
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освіти і науки України. Працівниками закладу, батьками вихованців було зібрано 

та перераховано в благодійний фонд «Таблеточки» на допомогу онкохворим 

діткам кошти у сумі 477 грн.  

Інформацію про реалізацію проектів розміщено на сторінці закладу 

уFacebook. 

Загальні  батьківські  збори, групові батьківські зборів  проводились за 

річним планом (онлайн-офлайн) та в телефонному режимі, оперативно за 

потребою. З батьками вихованців проводилась роз’яснювальна робота у формі 

консультацій, бесід.  

 

Не дивлячись на важкі часи нашої країни, введення воєнного стану в 

Україні та припинення освітнього процесу, перераховуючи досягнення 

колективу в успішній організації освітньо-вихованої роботи, зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу, участь колективу в конкурсах, 

конференціях, вебінарах, проектах, – можливо зробити висновок про 

кваліфіковану організацію роботи закладу дошкільної освіти № 6 «Крунк». 

 

Заклад дошкільної освіти № 6 «Крунк» – це сучасним освітній простір 

дошкілля Славутича, який має власний імідж.  

 

 

 
 

 


