
2019-2020 н. р. 

Звіт керівника 



Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 2 «Малятко»                         

компенсуючого типу санаторного призначення для дітей із захворюваннями              

серцево-судинної системи та органів травлення функціонує з 01 жовтня 2004 року .

Садочок розташований в типовій двоповерховій будівлі, загальною площею              

705,6 кв.м. Проектна потужність закладу № 2 складає 80 місць (4 дошкільні  групи)  

У даний час функціонує 4 дошкільні групи – 112 дітей.  



Керівництво дошкільного закладу здійснює завідувач Мушак  Ірина Володимирівна, 
Заслужений вчитель України, лауреат Премії Верховної Ради України педагогічним  

працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних  

навчальних закладів,  на керівній посаді – 16 років.  

Очолює  колектив  з 2004 року,  з дня  відкриття ДНЗ. 

Освітній  процес  у дошкільному навчальному закладі № 2 «Малятко» забезпечують      

13 педагогів: 8 вихователів, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з 

фізкультури, практичний психолог, керівник гуртка  вчитель-логопед . 
 

 



Дошкільний навчальний заклад № 2 «Малятко» розрахований на 4 дошкільні групи:  

одна група старшого  дошкільного віку, дві – ІІ молодшого дошкільного віку,                      

одна – середнього дошкільного віку. 

Дитячі групи оснащені різноманітним ігровим матеріалом. Оформлення інтер’єру        

нашого садочка спрямовано на розвиток художнього смаку та естетичного виховання  

дітей. 

 

Режим роботи закладу: 7 год. 30 хв. – 18 год. 

Чергова група: 7 год. 30 хв. – 19 год. 30 хв. 

 

До послуг 120-ти вихованців: 

– 4-х разове дієтичне харчування; 

– сучасна актова зала; 

– затишні групові кімнати; 

– відповідно оснащений медичний кабінет; 

– кабінет практичного психолога та логопеда; 

– облаштований фізкультурний майданчик; 

– ігрові майданчики; 

– дослідницькі садово-городні ділянки; 

– квітники. 



Дошкільні групи нашого садочка “Малятко” 



 

 

Упродовж  2019-2020 навчального року освітньо -виховний процес                    

дошкільного закладу був спрямований:  

 
    - на забезпечення науково-методичного супроводу реалізації  Базового компонента  

дошкільної освіти  в новій редакції та чинної   регіональної програми розвитку дитини  

дошкільного віку  «Українське дошкілля»; 

     - на створення та підтримку сучасного освітнього простору, сприятливого для  

гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової  

Української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини; 

     - на формування уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами  

в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і  

здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

     - на  формування у вихованців навичок спілкування та  ефективної  взаємодії з іншими  

дітьми,  дорослими під час освітнього процесу.    
    -   на виховання свідомого громадянина і патріота, зберігаючи свою національну  

неповторність. 

 

 

 

 

 

 



 Пріоритетними напрямами в роботі дошкільного закладу  залишаються    

фізкультурно-оздоровчий та музично-естетичний  розвиток дошкільників,             

які сприяють всебічному розвитку особистості дитини.                                    

  Планування освітньо - виховного процесу здійснюється за лініями             

розвитку, враховуючи сфери життєдіяльності та дотримуючись тематичного       

підходу.  З дітьми проводяться різні види організованої діяльності (заняття,       

дидактичні ігри, екскурсії, спостереження, пошуково-дослідницька                   

діяльність).                                                                                                          

 Систематично планується і проводиться організована та самостійна         

ігрова діяльність дошкільників. У календарних планах вихователі зазначають 

форми і прийоми підготовки дітей до творчих ігор, безпосередній вплив на    

їхній зміст,  методи та прийоми керівництва та участь педагогів  в ігровому   

процесі. В кожній групі облаштовані осередки для організації даного виду    

діяльності з широким асортиментом іграшок.                                                                                                

 Значну увагу педагоги приділяють організації трудової діяльності, яка 

має велике розвивально-виховне значення. В групах облаштовані куточки     

природи, чергувань. Кожна група має свій квітник, на якому з ранньої весни 

до пізньої     осені цвітуть яскраві квіти. Діти з задоволенням працюють на    

городах,  квітниках. 

 

 



  Упродовж року для забезпечення якості освітнього процесу були проведені  

такі форми методичної роботи: колективні – педагогічні ради:                                                            

 І. Організація освітнього процесу в ДНЗ у контексті сучасних вимог  

“Нової української школи” 

    ІІ. Інклюзивна освіта як сфера відповідальності держави та громадянського  

суспільства. 

 ІІІ. Формування у вихованців навичок спілкування та ефективної взаємодії з 

 іншими дітьми, дорослими людьми (дистанційно). 

        IV. Підсумок освітньо - виховної роботи в ДНЗ за 2019-2020 н.р. та обговорення                               

проекту плану роботи на 2020-2021 н.р. (дистанційно). 

 

 



семінари, методичні об’єднання вихователів, «круглі столи», практичні перегляди  

занять, методичні виставки, тренінгові заняття;  

групові – консультації, ділові ігри, завдяки яким  удосконалювалися професійні            

знання та вміння педагогів.                                                                                                  

Методичні заходи, проведені з педагогами, мали науково-методичний і пізнавальний  

характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню    

якості володіння різноманітними методами роботи та були спрямовані на усунення     

недоліків. 



Показове заняття з фізичної культури та                      

спортивно-музична розвага  

“Зустріч на чарівній галявині”. 



 

 

 

 

Атестаційний рівень педагогів:   Вища кваліфікаційна категорія – 8,                                                                                                                            

                          І кваліфікаційна категорія – 2,      

                                         І І кваліфікаційна категорія – 1,  

                                         кваліфікаційна категорія спеціаліст – 1,   

                                         педагогічне звання «вихователь-методист» – 3,  

                                         нагороджений знаком «відмінник освіти України»- 1 

 

 

Освітній  процес  у дошкільному навчальному закладі № 2 «Малятко»  
забезпечують 13 педагогів: 8 вихователів, вихователь-методист, музичний керівни

к, інструктор з фізкультури, практичний психолог, керівник гуртка,  

вчитель-логопед та сестра медична старша. 

Підвищити професійний рівень педагогічним працівникам допомагають  

педагогічні ради, консультації, методичні години, семінари, як на рівні  

дошкільного закладу, так і на рівні міста та області. 



 Головним пріоритетом в практиці роботи нашого дошкільного закладу є  

співпраця з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками 

ДНЗ,  активне залучення сім’ї до навчально-виховного процесу, свобода вибору   

батьками групи, вихователів. Упродовж  року проводились свята, розваги та          

різноманітні акції із залученням батьків вихованців: "Говори та пиши українською 

правильно". 



Виставка осінніх композицій до дня народження садочка, які власноруч 

виготовили батьки з своїми дітками. 



В рамках проведення олімпійського тижня відбувся флешмоб  

“Весела ранкова руханка” 



 

Гості з відділення Національного олімпійського комітету України  трьохкратна учасниця  

Літніх олімпійських ігор , володарка Кубка Європи 2003 року  Тетяна  Ляхович  та  

Володимир Антонець.  

 

Показовий виступ юних спортсменів з дзюдо:  

вихованця гр.”Курчатко” Андрусишина Арсена та  

його рідних братів Дмитра та Володимира   

(випускників попередніх років).  



День народження “Малятка” 



Спортивні свята 



 Спортивно-музичне свято до дня Захисника України. 



 

                       Навчальна евакуація 

 



 

Цільові прогулянки за межі садочка 



                                    

                                      Незабутня зустріч з пожежниками 

 



Навчальні заняття  в “школі дорожніх наук” 



 

 

 

 У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, постало  питання  

організації освітнього процесу в умовах карантину.  Під час карантину батьки повинні 

 тримати дітей в ізоляції і це викликає певну тривожність у малюків, адже їх звичний  

ритм життя порушений, немає спілкування з однолітками, немає можливості побігати  

досхочу на дитячому майданчику. 

 В дошкільному закладі  взаємодія з родинами в умовах впровадження  

дистанційної освіти можлива у форматі «педагог – батьки – дитина». Це пов’язане з 

 несформованостю багатьох навиків у дітей, таких як опанування самостійного читання,  

вміння роботи з ІКТ, самоорганізації тощо. 

 Освітню роботу в умовах дистанційного навчання здійснювали не лише  

вихователі. До цієї роботи долучилися вчитель-логопед, інструктор з фізкультури,  

музичний керівник, практичний психолог тощо. Відеоматеріали, ресурси, які допомагали   

дітям з цікавістю провести час, а  батькам допомагали  знайти відповіді на всі запитання,  

зробивши життя цікавим і пізнавальним,  були розміщені  на сайті закладу та у  

групах  Viber.   

 Педагоги закладу займалися самоосвітою, підвищували свій професійний  

рівень, переглядаючи вебінари від цифрового видавництва МCFR та на сайті "Всеосвіти“, 

 складали індивідуальні плани. Опанували нову форму роботи – курси підвищення  

кваліфікації дистанційно.  

  

  



 

 

 

Незважаючи на карантин, цьогоріч нас очікують грандіозні зміни – капітальний ремонт будівлі 

дошкільного закладу. Оновлений вигляд ДНЗ отримає завдяки реалізації програми співпраці під 

назвою «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» з 

нашими іноземними партнерами з НЕФКО.  

Довідково: НЕФКО – Північна екологічна фінансова корпорація – створена у 1990 році країнами  

Північної Європи міжнародна організація, яка концентрує свою діяльність на фінансуванні проекті

в, пов’язаних із приверненням уваги до екологічних проблем у країнах Центральної та Східної  

Європи, скороченням забруднення навколишнього середовища.  

За  проектом НЕФКО  передбачено проведення заходів з енергетичної модернізації  дошкільного 

 закладу:  

- утеплення фасаду й заміна покрівлі, встановлення громовідводу; 

- часткова  заміна вікон;  

- встановлення сучасної системи вентиляції; 

- реконструкція мереж теплопостачання; 

- встановлення нових пожежних виходів; 

-встановлення  ІТП.  

Наразі тривають роботи по заміні покрівлі. На темпи робіт серйозно впливає несприятлива погода 

– постійні дощі. Незважаючи на це, будівельники роблять все від них можливе, щоб максимально 

швидко завершити цю справу. 

Заміна даху профінансована за кошти міського бюджету. Це прекрасний приклад взаємодії міської 

влади й наших міжнародних партнерів з НЕФКО.  

Завершення робіт чекаємо восени. 
 
  
 
 
  





Норми продуктів харчування  на 1 дитину, гр. 
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М’ясо Риба Масло Олія Молоко Сметана 
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2020р. 95,3 46,3 96,4 74,2 67,7 66,4 30,5 22,6 46,4 22 106,5 85,7 106,8 96,5 79,4 28,2 63,7 33,5 58,8 88,4 100,4 
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Порівняльна таблиця виконання норм харчування  

у  2019-2020 р.р. 
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Випадки захворюваності у 2018-2020н.р. 
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Випадки захворюваності у  

2018-2019н.р. та 2019-2020 н.р. 
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«Тепло і затишок дітям»   

(заміна віконних конструкцій в 

музичній залі та в ігрових 

кімнатах двох груп ) 

«Дитинство, сповнене радістю»  

 (облаштування сучасного кабінету 

для занять дітей з практичним 

психологом та логопедом )  

«Школа дорожніх наук»  

(облаштування майданчика для 

вивчення правил дорожнього руху) 

«Музей просто неба «Зелена 

Планета»  

(альтанка для проведення 

занять на свіжому повітрі) 

«Все найкраще дітям»  

 (переоблаштування дошкільної 

групи “Віночок” )  

«Простір для дитячої фантазії»  

 (переоблаштування дошкільної 

групи “Сонечко” )  

Наші досягнення та перемоги 
Переможець міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовряд

ування та громадянського суспільства серед багатьох освітніх закладів  

з проектами: 

Переможець Міської цільової програми 

 «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську» 

«Територія яскравих мрій»  
(Благоустрій подвір'я ДНЗ та зведення паркану з металоп
рофілю, забезпечення функціональності, відповідно до су

часних стандартів безпеки) 



http://malyatko.if.ua/ 




