
2017-2018 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 – 122 дитини.  



Керівництво дошкільного закладу здійснює завідувач Мушак  Ірина Володимирівна,                   

на керівній посаді – 14 років.  
Очолює  колектив  з 2004 року,  з дня  відкриття ДНЗ. 

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

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

фізкультури, практичний психолог,  вчитель-логопед . 
 

 



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

одна група II молодшого дошкільного віку, дві – середнього дошкільного віку,                      

одна – старшого 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 2017-2018  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 оптимальних умов щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я        

дітей, на формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до                 

здорового способу життя в тісній взаємодії з батьківською громадськістю; 

     - на удосконалення форм, методів і прийомів роботи з виховання культури                        

спілкування, мовленнєвого етикету, формування комунікативно-мовленнєвої  діяльності     

дошкільнят;  

     - на виховання свідомого громадянина і патріота, зберігаючи свою національну                

неповторність;  

     - на створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи  

з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками, що включає комплекс                 

взаємопов'язаних заходів;  

     - на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури              

педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації та формування творчої                         

індивідуальності кожного педагога. 
       

 



 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 так

і форми методичної роботи: колективні – педагогічні ради:                                                            

 І. Оновлення змісту освітнього процесу та підвищення його якості згідно з         

вимогами Базового компонента дошкільної освіти в новій редакції та чинної програми       

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

    ІІ. Здоров’язберігаючі технології в умовах організованого дитинства.                            

             ІІІ. Зображувальна діяльність як засіб пізнання світу та розкриття                                                 

творчого  потенціалу дітей.                                                                                                                    

        IV. Підсумок освітньо-виховної роботи в ДНЗ за 2016-2017 н.р. та обговорення                                 

проекту плану роботи на 2017-2018 н.р.  



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. 



Семінар – практикум  з досвіду         

роботи    для практичних психологів 

міста 



 

У 2017 – 2018 н.р.  за результатами атестації педагогам: 

 
Косьмій О.М. присвоєно вищу 

 кваліфікаційну   категорію. 

Баштенко У.М. – 

 І кваліфікаційну категорію.  

Байдюк Г.Б. –  

ІІ кваліфікаційну категорію.  

Крихівській Г.М. – встановлено 11тарифікаційний   

розряд та підтверджено педагогічне звання  

“вихователь-методист”. 

Атестаційний рівень педагогів:   Вища кваліфікаційна категорія – 8,                                                                                                                           

                          І кваліфікаційна категорія – 3,     І І кваліфікаційна категорія – 1,  

                                         кваліфікаційна категорія спеціаліст – 1,  педагогічне звання                                                         

 «вихователь-методист» – 3, нагороджений знаком «відмінник освіти України»- 1 



 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. 

КОНКУРС!!! 
                                            «Сучасний                                                              

фізкультурний  
                                                  інвентар  

                                                    власними  
                                                   руками» 

 

 

 

Шановні батьки! 
Просимо вас взяти 
Активну участь у конкурсі 
«Сучасний фізкультурний інвентар 
власними руками». 
Конкурс триватиме до 23 листопада,  
А результати конкурсу будуть 
Оголошені 27 листопада. 

 

З повагою і розумінням працівники ДНЗ 



Свято Стрітення – чудова  традиція 

 нашого садочка 



 

Цільові прогулянки за межі садочка 



 

                       Навчальна евакуація 

 



                                    

                Незабутні зустрічі з пожежниками та поліцією 

 



Навчальні занняття  в “школі дорожніх наук” 



 В рамках ІІІ міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону та             

з нагоди Дня міста вихованці групи “Ромашка” разом з батьками 5 травня  взяли      

активну участь у мистецькій акції 

 “Замальовки рідного міста” – малюнки на мольбертах 



 

Психологічна готовність дітей 

 до навчання в школі 

 
 2016-2017 навчальний рік                                 2017-2018 навчальний рік 

Високий                         60% 
Вище середнього          20% 

Середній                        17% 

Нижче середнього        3% 

Низький                         0% 

Високий                           41% 

Вище середнього            53% 

Середній                           6%   

Нижче середнього           0% 

Низький                            0% 
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Випадки захворюваності у  

2016-2017н.р. та 2017-2018н.р. 
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Норми продуктів харчування 

 на 1 дитину, гр. 
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Порівняльна таблиця виконання норм харчування  

за січень-травень 2017 – 2018р.р., % 

М’ясо Риба Масло Олія Молоко Сметана 

Сир 

кисло-

мол. 

Сир 

твердий 
Яйця Борошно Крупи Цукор Чай Кава 

Томатна 

паста 
Сік 

Конд. 

вироби 

Фрукти 

свіжі 
Овочі Картопля Хліб 

2017р. 94 66 101 92 73 65 29 83 39 25 122 83 100 100 100 52 64 29 64 105 100 

2018р. 99 67 100 91 70 63 37 77 44 32 110 81 100 96 101 65 70 31 68 103 100 
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Фінансова діяльність 

ДНЗ №2 “Малятко”  



2015 р. 
2016 р. 

2017 р. 

2018 р. 

1,8 2,2 

3,7 4,0 

Кошторис ДНЗ №2 "Малятко“ 

            

  за 2015-2018р.р., млн. грн. 
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Закупівля продуктів харчування  

у 2015-2017р.р., тис. грн. 
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Закупівля продуктів харчування, предметів, мате

ріалів та обладнання у 2015-2017р.р. 

 
 

 Продукти харчування 
 Господарські товари 
 Канцелярські товари 
 Медикаменти 
 Бруківка 
 Паркан 
 Альтанка 
 Програма 1С 
 Тример електричний 
 Принтер 

 

 
 Продукти харчування 
 Господарські товари 
 Канцелярські товари 
 Періодичні видання 
 Медикаменти 
 Посуд 
 Вікна  
 Ноутбук 
 Тонометр 
 Пральна машина 
 Морозильна камера 
 Стільці 
 Стіл  
 Подушки  

 
 

 Мультимедійний комплекс  
  Комп'ютер, ноутбук  
 Принтер кольоровий  
  Роутер  
 Холодильник  
 Порохотяги  
 Металопластикові вікна 
 Металопластикові двері 
 Металопластикові вироби для  
  облаштування кабінету психолога  
 Меблі для кабінету психолога 
 Кухонні меблі для груп 
 Комплект меблів для харчоблоку 
 Стільці дитячі 
 Лавочки дитячі  
 Комплект столів "Квітка"  
 Двері розсувні для групи "Ромашка” 

 Стіл, тумби, крісла, захисні решітки 
 Посуд 
 Жалюзі 
 Періодичні видання (журнали) 
 Вогнегасники  
 Спортивний інвентар 
 Канцелярські  товари 
 Господарські товари  
 Білизна, постільні речі  
 Медикаменти   
 Електронні ключі  

2015р. 2016р. 2017р. 



Фінансова діяльність 

ДНЗ №2 “Малятко”  

І півріччя  

2018р. 



 

 

Видатки ДНЗ №2 "Малятко"  

за І півріччя 2018р., тис. грн. 
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Послуги, отримані  

у І півріччі 2018р. 

Комунальні послуги - 160,8 тис. грн. 

Телекомунікаційні послуги - 0,9 тис. грн. 

Обслуговування програмного 

забезпечення - 3,6 тис. грн. 

Заправка картриджа, ремонт монітора - 

0,6 тис. грн. 

Налаштування та профілактика піаніно - 

0,7 тис. грн. 



  Закупівля предметів, матеріалів та обладнання 

Ліжка для групи «Віночок» 

Захисна решітка  

Жалюзі 

Постільна білизна 

Монітор 

Бензокоса 

І півріччя 

2018 року 

(99.3)       

Посуд 

Господарські товари 

Канцелярські товари 

Меблі для методичного кабінету 



«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” )  

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 (бю

джет участі) у м. Івано-Франківську»  у 2018р. з проектом 

«Територія яскравих мрій» (Благоустрій подвір'я ДНЗ та з
ведення паркану з металопрофілю, забезпечення функці

ональності, відповідно до сучасних стандартів безпеки.) 



http://malyatko.if.ua/ 


