




Засновником закладу 

дошкільної освіти є 

Стрижавська селищна

рада.

Органом управління -
відділ освіти, сім’ї, молоді, 
спорту, культури та 
туризму Стрижавської
селищної ради



КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП

Прийом дітей здійснюється відповідно до:

• ст. 34 Закону України «Про освіту»

• ст. 36 закону України «Про дошкільну освіту»

• п. 9 Положення про заклад дошкільної освіти

• Статуту ЗДО

На підставі:

• заяви батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу;

• медичної довідки про стан здоров’я з висновками лікаря, що дитина може
відвідувати ЗДО;

• довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;

• свідоцтва про народження дитини;

• для пільгових категорій, документи, які підтверджують право на пільгу).



КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП
№ 
з/п

Групи Кількість
дітей

Вік дітей Вихователі, 
помічники вихователів

1. Молодший

дошкільний вік

«Бджілки»

Інклюзивна група.

24 3-4р. Головня Ю.П.,

Чайка Л.Д.,

Льопа Н.В.,

Дзигаленко О.М

2. Середній дошкільний 

вік «Метелики»

25 4-5р. Дідик Ю.О.,                              

Вознюк В.А.,

Мельник Л.О. 

3. Старший дошкільний 

вік «Світлячки» 

24 5-6р. Гричина Г.М., 

РоманенкоТ.Ф., 

Романенко А.Д.



РЕЖИМ РОБОТИ ЗДО
• Пʼятиденний робочим тижнем

• ротягом 12 годин

• З 7:00 до 19:00 

Навчальний рік починається 1 вересня і               

закінчується 31 травня наступного року,

оздоровчий період триває з 01 червня

по 31 серпня

Години прийому громадян  адміністрацією

вівторок   з 14:00 до 17:00

четвер    з 9:00 до 13:00 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На даний час колектив

ЗДО складається 

з 19 чоловік:

- Педагогічних працівників – 10;

- Медичний працівник – 1 

- Обслуговуючий персонал – 8



ПРАЦІВНИКИ                                                                                            

ОБСЛУГОВУЮЧОГО СКЛАДУ

• 3 помічники вихователя, 

• 2 працівники кухні, 

• 1 оператор газової котельні, робітник з обслуговування та 

ремонту будівель 0,5 ст.

• завгосп, праля, по 0,5 ст.,

• кастелянка, прибиральник службових приміщень по 0,5 ст.



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                        

ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

• директор ЗДО

• музичний керівник

• асистент вихователя

• 6 вихователів

• практичний психолог – (0,5 ст.)

• інструктор фізичної культури

– (0, 375 ст.)



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                        

ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Вища освіта 60%

Середня педагогічна

освіта 40%

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІВ

Вища освіта Середня педагогічна освіта



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                        

ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ
Фаховий рівень

Вища категорія

50%

11 тарифний розряд

10%

Спеціаліст

10%

10 тарифний розряд

30%



Конституція
України

Закон України 
«Про освіту»

Закон України 
«Про дошкільну 

освіту»

Новий Базовий 

компонент 

дошкільної освіти 

2021р

Положення про 

заклад 

дошкільної 

освіти

НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА



НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Положення «Про 
охорону дитинства»

Конвенція «Про 
права дитини»

Санітарний
регламент для 

дошкільників ДНЗ

Гранично
допустиме 

навантаження



НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Колективний 
договір

Правила 
внутрішнього 

розпорядку

Програма
«Дитина» для 
дітей від 2 до 7 

років

Статут 

ЗДО

Посадові 
інструкції



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

підвищення рівня професійної майстерності та 

інноваційної культури педагогів

забезпечення системного     підходу до охорони життя і 
збереження здоров’я дітей дошкільного віку.

вплив сучасних педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій на підвищення якості 

освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.



виховання у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до 
рідної землі та українського народу.

забезпечення реальної наступності та безперервності
між дошкільною та початковою ланками

розширення інноваційних форм співпраці з родинами

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ



МЕТОДИЧНА РОБОТА
впровадження рекомендацій листа МОНУ «Про організацію національно-

патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» педагогічним
колективом

впровадження в практику роботи науково-педагогічних ідей,  
методичних рекомендацій, нових педагогічних технологій, кращих

педагогічних досвідів

підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти

забезпечення якості дошкільної освіти у закладі

створення сприятливого розвивального середовища для всебічного
розвитку дошкільників, формування їх життєвої компетенції.



ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

№

з/п

Вид діяльності

Планова

кількість

педагогів

Фактична

кількість

педагогів

%

1. Курси підвищення кваліфікації 2 2 100

2. Атестація 3 3 100

3. Самоосвіта 10 10 100

4. Проведення відкритих заходів 8 3 38



МЕТОДИЧНА РОБОТА
ПЕДРАДА

Шляхи організації освітнього процесу, 

спрямованого на всебічний розвиток 

особистості дитини 

28.08.2021 Сучасні підходи до створення 

розвивального предметного 

середовища

23.11.2021

Круглий стіл» 

«У співпраці результат» 22.02.2022



МЕТОДИЧНА РОБОТА
КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ

Старша група. Романенко Т. Ф.Старша група. Романенко Т. Ф.

Старша група. Гричина Г. М. Старша група. Гричина Г. М.

Молодша група. Чайка Л. Д.



ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
МАЙСТЕР-КЛАСИ

«Розвиток мовлення дошкільників 

засобами мнемотехніки» Чайка Л.Д.

«Фетрові гості на заняттях» Чайка Л.Д.

«Виготовлення та використання у роботі з 

дітьми дошкільного віку різновидів настільних 

театрів» Гричина Г.М.

«Досліди. Види та методика використання у 

роботі з дошкільниками» Гричина Г.М.



ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
КОНКУРСИ



МЕТОДИЧНА РОБОТА
КОНКУРСИ

АПЛІКАЦІЯ. РІЗДВЯНА НІЧ У НАШОМУ СЕЛІ

Старша група. Романенко Т.Ф., Гричина Г.М.



МЕТОДИЧНА РОБОТА
ТИЖДЕНЬ STEM



МЕТОДИЧНА РОБОТА



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

ЧАРІВНИЦЯ НАША 

ОСІНЬ

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ, 

ПОДАРУНКИ РОЗДАЙ

ТРОЄ ПОРОСЯТ

ГУРТОК «ВЕСЕЛІ МУЗИКИ»



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС



Ігровий майданчик

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС



• 1 - комп’ютер
• 5 - ноутбуків
• 2 - принтери
• 1 - ламінатор
• 1 - біндер
• 3 - телевізори
• 1 – проектор з екраном
• Акустична система, до якої

входять 3 мікрофони, 2 колонки, 
пульт, електрофортепіано
YAMAHA

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

• Постанови Кабінету Міністрів України

24.03.2021 № 305 «Про затвердження

норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку»; 

• Інструкції з організації харчування дітей, 

затвердженої наказом Міністерства

освіти і науки України та Міністерства

охорони здоров’я України від 17.04.2006 

року № 298/227;

• та внесених змін до “ Інструкції по 

організації харчування у дошкільних

навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 



Вартість харчування одного 
вихованця в ЗДО  становить – 60 грн 
вдень.

Батьки сплачують – 50% від 
вартості, що становить 30 грн.

Звільнені від оплати за харчування

на 100% – 4 дітей

на  50% – 6 дітей

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 



ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 



МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Белінська І.В.



СПІВПРАЦЯ З РОДИНАМИ

•Сайт садочка:

•https://www.desnianochka.dnz.in.ua/news

•

•Facebook садочка: 

•https://www.facebook.com/desnyanochka

•

•Ютуб садочка: 

• https://www.youtube.com/channel/UCGUfPnjQq91

FxP3g9JduBg

https://www.desnianochka.dnz.in.ua/news
https://www.facebook.com/desnyanochka
https://www.youtube.com/channel/UCGUfPnjQq9-1FxP3g9JduBg


СПІВПРАЦЯ З РОДИНАМИ

БІЗІБОРД

СТІЛ ДЯ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ

РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП



ДЯКУЮ 

ЗА 

УВАГУ!


