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Даний звіт написаний на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  

від 23.03.2005 р. № 178 та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним 

колективом та громадськістю». 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 

системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського 

контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ 

 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним 

закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних 

рішень у сфері управління навчальним закладом. 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та 

оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: 

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх 

особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та 

готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні; 

створення передумов для впровадження Базового компоненту дошкільної освіти та 

навчальних програм – «Дитина в дошкільні роки» та парціальні програми, за якими 

працюють керівники гуртків. 

Педагогічний колектив при вирішенні річних завдань спирався на нормативно-

правову базу, яка визначається основними положеннями Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Державної 

цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, 

Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, 

«Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 16.06.2015 № 641, 

наказу «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладів різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446, 

інструктивно-методичних листів МОН України: «Щодо організації роботи в дошкільних 

навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» від 20.05.2015 № 1/9-249, 

«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 № 1/9-455, «Про 

забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого 

шкільного віку» від 19.08.2011 № 1/9-634, «Про організацію обліку дітей дошкільного 

віку» від 07.05.2007 № 1/9-263, «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456, «Щодо організації роботи з 

музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-454; 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930, 

Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах від 01.10.2012 № 

1059, Переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному 

році від 12.08.2016 № 1/9-432 та інших чинних актів вищих органів державної влади.  
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим 

роботи: 6.30 – 18.30. За режимом перебування дітей: у 12-годинному режимі працюють  

11 груп, у 10,5 годинному – 2 групи. 

Навчальний рік в ДНЗ № 286 починається 1 вересня та закінчується 31 травня.  

З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період. В закладі визначена українська мова 

навчання та виховання. 

 

СКЛАД ВИХОВАНЦІВ 

 

За проектною потужністю ДНЗ № 286 розраховано на 245, цього року за рішенням 

МВК встановлено чисельність – 391, заклад відвідувало 408 дітей – контингент перевищує 

норму на 17 дітей, в порівнянні з минулим роком – це на 10 дітей більше (в 2015-2016 н.р. 

заклад відвідувало 398 дітей).  

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі направлення 

ТВО Дніпровського району, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, 

ксерокопії свідоцтва про народження дитини. 

Групи комплектуються за віковими ознаками. У навчальному році було 

укомплектовано 13 вікових груп: 3 групи першого молодшого віку (ясла), 10 груп для 

дітей дошкільного віку: 

3-го року життя – 3; 

4-го року життя – 4; 

5-го року життя – 3; 

6-го року життя – 3; 

Контингент дітей в ДНЗ № 286 – 408 

Дітей раннього віку – 88  

Дітей дошкільного віку – 320. 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Педагогічний процес у ДНЗ № 286 забезпечують кваліфіковані спеціалісти: 

- завідувач; 

- вихователі-методисти – 2,  

- практичний психолог; 

- музичні керівники – 3; 

- інструктори з фізкультури – 1; 

- керівники гуртків «Англійська мова», «Знавці рідного краю», «Спортивна гімнастика»; 

- старші медичні сестри – 2; 

- вихователі – 26. 

Показником правильної кадрової політики в ДНЗ № 286 є стабільність кадрового 

складу, якісний склад, високі результати атестації.  
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Кількісний склад педагогічних кадрів 

дошкільного навчального закладу № 286: 

 

за штатним розкладом 36 педагогів 

укомплектовано 36 педагогів 

 

Якісний склад педагогічних кадрів. Освітній рівень педкадрів 

освіта кількість відсоток 

вища 15 42% 

базова вища 1 2,5% 

неп. вища 20 5,5% 

Віковий склад педкадрів 

вікова категорія кількість відсоток 

21-30 років 1 2,5% 

31-40 років 5 13,5% 

41-54 роки 23 64% 

55 і а більше 7 20% 

Склад педкадрів за стажем роботи 

стаж кількість відсоток 

до 3 років 3 8% 

до 10 років 6 17% 

до 20 років 3 8% 

20 та більше 24 67% 

Склад педкадрів за результатами атестації 

категорія кількість відсоток 

вища категорія 7 20% 

І категорія 1 2,5% 

II категорія 3 8% 

«спеціаліст» 25 69,5% 

пед. звання 8 22% 

 

Станом на 30.05.2017 р. у закладі вакансій немає. 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В 

цілому робота колективу ДНЗ № 286 відмічається стабільністю та позитивною 

результативністю. Досягнення дошкільного закладу у 2016-2017 н.р.: 

 Парціальна програма «Україна – моя Батьківщина». Схвалена для використання в 

дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист 

ІМЗО від 25.03.201 6р. № 2.1/12-Г-85; 

 Посібник «Україна – моя Батьківщина: конспекти занять із національно-патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку». Рекомендований для використання: лист 

Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 р. № 1/11-8268; 

 Парціальна програма для дітей дошкільного віку «Спортивне дитинство». Укладач 

Карташев Д.Ю., ДНЗ (ясла-садок) № 286 «Полунична галявина». Затверджено 

Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 28.04.2016 р.  

№ 0331. 
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 Відзнака Запорізької міської ради за активну участь у творчих конкурсах і проектах у 

2016-2017 н.р. 

 Приз «Імідж-чемпіон року» Територіального відділу освіти і науки Дніпровського 

району як найкращий дошкільний заклад за підсумками 2016-2017 н.р. 

На протязі 2016-2017 н.р. пріоритетними напрямками роботи були: 

- Зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дошкільників; 

- Інтелектуальний та пізнавальний розвиток особистості; 

- Патріотичне виховання. 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 

плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Діяльність 

дошкільного закладу в 2016-2017 н.р. була направлена на реалізацію таких завдань: 

1. Разом з батьками удосконалювати роботу щодо зміцнення здоров’я дітей шляхом 

загартування та використання сучасних оздоровчих технологій, а саме стоун-терапії, 

джампінгу, сахаджи-йоги, кінезіологічних вправ (4-й рік). 

2. У співпраці з батьками забезпечувати інтелектуальний розвиток дошкільників завдяки 

формуванню логіко-математичної компетенції (4-й рік). 

3. У взаємодії з батьками сприяти мовленнєвому розвитку та національно-патріотичному 

вихованню дошкільників засобами народознавства шляхом залучення до різних видів 

діяльності (3-й рік). 

 

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО ДНЗ № 286 

 

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

18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», 

Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи 

з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного 

патронату» від 17.12.2008 № 1\9-811 протягом року здійснювався педагогічний патронат 

над дітьми 4-5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують 

його. З боку керівника дошкільного закладу здійснюється систематичний контроль за 

організацією даної роботи. Діти 5-го віку мікрорайону 100% охоплені різними формами 

здобуття дошкільної освіти. 

Під керівництвом практичного психолога Соловйової Н.П. на початку навчального 

року на дільницях, які були закріплені за ДНЗ, був встановлений контакт з 1 сім’єю, в 

якій дитина 5-річного віку не відвідувала дошкільний заклад. В співбесідах батьки були 

націлені на можливість різних форм здобуття дитиною дошкільної освіти, отримували 

психолого-педагогічну допомогу в консультативному центрі при ДНЗ № 286.  

Згідно планової мережі розпочато прийняття заяв від батьків дітей 2-го, 3-го року 

життя на влаштування в ДНЗ № 286 згідно черговості електронної реєстрації дітей в базі 

даних, що потребують влаштування до закладу. 

На 12.06.2017 р. заплановано проведення зустрічі з батьками наших майбутніх 

вихованців, з метою ознайомлення батьків з умовами прийому та правилами для батьків  

в ДНЗ № 286, особливостями перебігу процесу адаптації малюків, організацією 

навчально-виховного процесу. 

 

РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей 

і відповідає їх віковим особливостям. 

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: 

- музична та спортивна зали; кабінети спеціалістів; 

- кабінет практичного психолога;  

- методичний кабінет та медичний блок; 
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- харчоблок, пральня; 

- 13 вікових групи; 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи. 

Для розв’язання річних завдань в ДНЗ № 286 створено безпечне середовище, 

особлива увага зверталась на доцільне розпланування площ території та приміщень, лад і 

чистоту, на безпеку обладнання та інвентарю, естетичне оформлення. Особливий акцент 

був зроблений на створення привабливого розвивального середовища для дітей, придбано: 

сучасні меблі, модулі для сюжетно-рольових ігор, атрибути для спортивних та рухливих 

ігор, матеріал з логіко-математичного розвитку, дитяча література, шашки, шахи, 

коректурні таблиці, українські костюми для дітей, поповнені експонатами міні-музеї, 

обладнаний спортивний майданчик тощо. Середовище груп забезпечувалось насиченням 

матеріалу відповідно до тематичних тижнів. На протязі року групи «Іграшка», «Віночок», 

«Ромашка», «Журавлик» поповнили оснащення ігрового обладнання на майданчиках; 

недостатньо оснащені ігровим обладнанням на майданчиках групи «Квіточка» та 

«Білочка», також потребують подальшого оснащення групи «Суничка», «Ромашка» та 

«Калинка». 

Педагогічний процес відбувається згідно вимог програми «Дитина в дошкільні 

роки». Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку 

особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про 

принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – 

особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних 

технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою 

методичною літературою, періодичними виданнями. Створення колективом такої системи 

методичної роботи позначається на рівні знань, умінь, навичок дітей, на розвитку їх 

творчих здібностей. Так в закладі 3 рази на рік проводиться діагностування рівня знань 

дітей дошкільних груп за лініями розвитку відповідно Базового компоненту дошкільної 

освіти. 

Практичним психологом закладу проводилось діагностування дітей щодо 

емоційних розладів, психічних станів, вивчалась психологічна готовність дітей старшого 

дошкільного віку до школи (всього проатестовано 100 випускників 6-річного віку). Після 

підведення підсумків цієї роботи психологом були надані необхідні рекомендації 

вихователям та батькам вихованців. Педагогами закладу проводились з дітьми бесіди про 

школу, майбутнє навчання; вчителі початкових класів брали участь у батьківських зборах 

старших дошкільних груп, протягом року організовувались екскурсії до школи для дітей 

старших груп, здійснювався аналіз стану адаптації до школи першокласників-випускників 

ДНЗ № 286. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ  

6-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА 2016-2017 Н.Р. 

 

Рівень 
% 

Мислення Мовлення Довільність 

Високий  40% 26% 16% 

Достатній  44% 39% 40% 

Середній  16% 34% 41% 

Низький  0 1% 3% 
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Загальний результат та висновок про шкільну готовність 

 

«Шкільнозрілі» діти (високий та достатній рівні) – 56% 

«Середньозрілі» діти (середній рівень) – 43% 

«Низькозрілі» діти (низький рівень) – 1% 

 

 
 

Педагогічний колектив вважає, що роботу з інтелектуального розвитку 

дошкільників необхідно продовжувати і в наступному навчальному році під час занять та 

в повсякденному житті. 

Протягом 2016-2017 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували районні 

методичні об’єднання, приймали участь в районних та міських конкурсах.  

Вихованці ДНЗ № 286 отримали: 

 в конкурсі «ДСНС очима дітей» в номінації «Малюнок» – ІІ місце;  

 в районному етапі Першого міського талант-шоу «Зірочки дошкілля» в номінації 

«Образотворче мистецтво» – ІІ місце, в номінації «Виразне читання» – ІІ місце, в 

номінації «Хореографія» – ІІ місце, в номінації «Співи» – ІІІ місце; 

 Вихованець закладу, Логвіненко Г. став переможцем Міжрегіонального фестивалю 

ораторського мистецтва; 

 Вихователь Ліліченко О.В. зайняла ІІ місце в міському конкурсі «Турбота молоді – 

довкілля» з педагогічною розробкою екологічного проекту «Маленькі екологи»; 

 Вихователь Рябікіна Н.О. зайняла І місце в районному конкурсі «Моя країна – 

Україна!» в номінації «Кращий конспект занять». Конспекти занять вихователя 

Рябікіної Н.О. друкувалися в журналах «Дошкільне виховання» та «Дитячий садок». 

Вихователі-методисти Халабуда Т.В., Палець Ю.М. приймали участь у міській 

педагогічній майстерні «Виховання національно-налаштованої особистості дошкільника», 

також вихователь-методист Палець Ю.М. стала одним із розробників книги «Україна – 

моя Батьківщина: конспекти занять із національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку». 

Вихователі Кістрінь Н.В., Рябікіна Н.О. пройшли навчання за парціальною 

програмою «Вчимося жити разом». Педагоги Соловйова Н.П., Рябікіна Н.О., Попова М.Л, 

Семерунь О.О. брали участь у міському тренінгу «Садочок – простір дружний до дитини». 

Вихователі Барабаш Н.В., Кадігрова С.Д., Попова М.Л. пройшли методичні навчання з 

теми «Сучасні технології розвитку сенсорно-пізнавальних та математичних компетенцій», 

Ільчук Л.А. брала участь у міському тренінгу «Сімейні цінності», Шматко О.П. пройшла 

навчання на тренінгу «Створення предметно-просторового розвивального ігрового 
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середовища в сучасному дошкільному закладі». Практичний психолог Соловйова Н.П. 

пройшла психологічний практикум проекту «Міські методичні навчання». 

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, 

сучасних вимог в навчанні та вихованні. Для підвищення рівня професійної творчості 

педагогів в наступному навчальному році необхідно забезпечити максимальну участь 

педагогів в обласних, міських, районних методичних заходах та конкурсах; активізувати 

роботу сайту ДНЗ № 286 на рівні груп, продовжити роботу творчої групи щодо 

модернізації освітнього процесу в ДНЗ № 286 в умовах інформатизації освіти. 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

 

Велику увагу педагоги та старші медичні сестри приділяють питанням охорони та 

зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. 

В ДНЗ № 286 створені умови для забезпечення оптимального рухового режиму: є 

добре обладнана спортивна зала, ігрові майданчики, спортивні куточки в групах, 

обладнання для загартування. Протягом року була покращена матеріальна база з цього 

напрямку. В наступному навчальному році необхідна реконструкція плескательного 

басейну ДНЗ № 286. 

Протягом року відстежувався стан здоров’я дітей, рівень їх фізичної 

підготовленості у порівнянні з минулими роками. Аналіз медичних карт свідчить, що 

діти вступають до дошкільного закладу вже маючи різні хвороби, але практично 

здорових дітей більше, порівняно з попередніми роками. В січні 2017 року був 

проведений аналіз експертної оцінки поглибленого огляду дітей 

 

Стан дітей 2013 2014 2015 2016 

Практично здорові діти 60,5% 65.1% 71,5% 75,9% 

Діти, які мають хронічні захворювання 

захворювання 

38,5% 29,9% 24% 19,6% 

Діти з окремими функціональними 

розладами 

1% 4,7% 4.5% 4,5% 

 

З таблиці видно, що кількість практично здорових дітей збільшилась.  

У 2016 році у порівнянні з 2015 роком зменшилась кількість дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату (2015 р. – 37, 2016 р. – 29), з вадами зору (2015 р. – 6, 2016 р. – 

4), з захворюваннями центральної нервової системи (2015 р. – 6, 2016 р. – 4). Але 

збільшилась кількість дітей із захворюваннями серцево-судинної системи (2015 р. – 50, 

2016 р. – 61), нирок (2015 р. – 15, 2016 р. – 18), дітей з анемією (2015 р. – 2, 2016 р. – 6). За 

результатами диспансеризації діти були направлені до вузьких спеціалістів 6-ї дитячої 

поліклініки для лікування. 

Листи здоров’я враховувались при визначенні фізкультурних груп та в 

повсякденній роботі педагогів. 

 

Порівняльна таблиця розподілу фізкультурних груп 

 

Група 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Основна 62% 78,6% 81% 83,5% 

Підготовча 37% 19,2% 16,3% 13,4% 

Спеціальна 1% 2,2% 2,7% 3,1% 

 

У ДНЗ систематично відстежувався рівень захворюваності дітей, залежно від віку, 

сезону тощо. Розподіл місць за захворюваннями: І – ГРВІ, ІІ – бронхіт, ІІІ – вітряна віспа. 
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Загальна захворюваність дітей у 2016 році у порівнянні з 2015 залишилась на тому ж 

рівні. Найбільше хворіли діти в групах раннього віку, серед причин: адаптація до 

дитячого колективу, невідповідність одягу температурному режиму, недостатня 

просвітницька робота з батьками. 

Педагогами дошкільного закладу впроваджувались різні форми організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи та рухової активності дітей: рухливі ігри, заняття та 

фізкультурні комплекси, піші переходи, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, 

фізкультурні паузи та хвилинки, загартувальні процедури, індивідуальна робота; 

фізкультурні розваги (свята) та дні здоров’я (згідно перспективного плану). Протягом 

року систематично проводились тижні фізкультури, які були розроблені та 

систематизовані інструктором з фізичної культури Чухрій М.В. 

Дало позитивний результат і те, що особлива увага приділялась ефективним 

формам організації дітей на заняттях, якості виконання вправ дітьми. 

 

Таблиця динаміки результатів державного тестування  

фізичної підготовленості дітей старших груп 

 

Показники 
Травень 

2013 

Травень 

2014 

Травень 

2015 

Травень 

2016 

Травень 

2017 

Високі 52,2% 71,9% 63% 66% 65,5% 

Середні 25,4% 19,5% 23% 22% 25,5% 

Задовільні 10,4% 6,0% 12% 10% 7,2% 

Незадовільні 12,0% 2,6% 2% 2% 1,2% 

Погані 0 0 0 0 0 

 

Враховуючи велику кількість дітей в ДНЗ № 286, виходячи з можливостей, був 

збільшений руховий режим завдяки організації гуртка для дітей дошкільного віку 

«Спортивна гімнастика» - 2 рази на тиждень (тренер Карташев Д.Ю.). Тренер працює за 

затвердженою авторською програмою «Спортивна дитинство». 

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ № 286 знаходиться дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Щорічно проводиться 

тубдіагностика всіх дітей ДНЗ, щоденний огляд працівників харчоблока на наявність 

гнойникових захворювань. Два рази на рік працівники закладу проходять медичні огляди, 

тому вірогідність захворювання дитини від працівників ДНЗ зведена до мінімуму. 

Проводяться антропометричні дослідження дітей раннього віку – щомісяця, 

дошкільнят – два рази на рік. Всі дані про дітей фіксуються в листках антропометричних 

даних та медичних картах дітей. 

Поряд з цим ми щомісячно, щоквартально та щорічно узагальнюємо дані про 

рівень захворюваності та відвідування дітьми ДНЗ № 286. 

Ведеться щоденний контроль відвідування дітьми дитячого садочку. Дані свідчать 

про значний відсоток невідвідування ДНЗ № 286 без поважних причин, що суперечить 

вимогам Статуту закладу, де зазначено, що дитина має право не відвідувати закладу 

випадках: 

- хвороби та пред’явлення довідки від лікаря; 

- відпустки одного з батьків з пред’явленням заяви; 

- карантину; рекомендованого домашнього режиму, 

- санаторно-курортним лікуванням з пред’явленням довідки та заяви, 

- під час літнього оздоровчого періоду. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я 

дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань. Організація 

харчування в ДНЗ № 286 здійснювалась відповідно до «Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 р. № 298/227, та 

«Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 

26.02.2013 р. № 202/165. У закладі працює досвідчений, висококваліфікований медичний 

персонал та кухарі. 

Для забезпечення оптимального раціону харчування дітей, запобігання шлунково-

кишковим захворюванням здійснювався контроль Радами з харчування та 

адміністративно-громадського контролю харчування за: закладкою продуктів, кулінарною 

обробкою, виходом страв, правильністю зберігання продуктів, дотриманням термінів 

реалізації, санітарним станом харчоблоку, виконанням договірних зобов’язань 

постачальників продуктів. Цю систему контролю необхідно продовжувати з метою 

недопущення помилок при організації харчування дітей в ДНЗ № 286. Питання організації 

харчування заслуховувались щомісячно на нарадах при завідувачі, та згідно річного плану 

на виробничих нарадах, також ці питання піднімалися на засіданнях батьківського 

комітету. 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та технології приготування і 

зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо 

дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої 

гігієни.  

На протязі навчального року зафіксовано 4 випадків гострої кишкової інфекції  

в групах «Сонечко», «Дюймовочка», «Незабудка», «Віночок». 

Двічі на рік складається перспективне меню на весняно-літній та осінньо-зимовий 

періоди; ведеться бракераж готової продукції та сировини. Постійно контролюються 

терміни реалізації продуктів харчування та умови зберігання продуктів. 

У закладі безкоштовно харчуються діти пільгових категорій: 

 Категорії «Діти-інваліди» – 3 дитини; 

 Категорії «Дитина з багатодітної сім’ї» – 32 дитини; 

 Категорії «Дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної 

операції)» – 15 дітей; 

 Категорії «Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 7 дітей. 

З 01.01.2017 р. змінилася вартість харчування дітей. Станом на травень 2017 р. діти 

харчуються: ясла – 17,40 грн., сад – 26,97 грн. Батьки сплачують 60% від вартості 

харчування на день: ясла – 10,44 грн., сад – 16,18 грн.  

Виконання натуральних норм харчування у IV кварталі 2016 р. складає 82,7%,  

в І кварталі 2017 р – 87,9%, в квітні – 78,6%, в травні – 91,0% 

Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ показав, що всі 

батьки виконують свої обов’язки, та намагаються сплачувати до 10 числа поточного 

місяця, але 30% батьків вносять оплату за харчування до 20 числа поточного місяця, тим 

самим порушуючи вимоги Статуту ДНЗ № 286. 
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СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ 

 

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо 

дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних 

державних документах: 

- Конституція України; 

- Конвенції ООН про права дитини; 

- Законом України «Про охорону дитинства»; 

- Сімейний кодекс. 

Впродовж року, на нараді при завідувачі, звітується про наявність в ДНЗ № 286 

дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій. 

В 2016-2017 н.р. в ДНЗ № 286 на особливому обліку знаходяться соціально не 

захищені діти (станом на 01.05.2017 р.), а саме: 

 Діти з багатодітних сімей – 31 (з 22 сімей); 

 Діти з неповних сімей – 33 (з 31 сім’ї ); 

 Діти-інваліди – 3; 

 Діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) – 14; 

 Діти із сімей внутрішньо-переміщених осіб – 13. 

Дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також дітей з сім’ї, 

що постраждала в наслідок аварії на Чорнобильській АС – немає. 

 

СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ 

 ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та 

охорони праці працівників закладу, запобігання випадкам травматизму і загибелі дітей та 

працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання порядку повідомлення та 

обліку нещасних випадків систематично проводиться аналіз стану профілактичної роботи 

з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей та працівників у ДНЗ, 

який показує, що колективом закладу та адміністрацією проводиться плідна робота з 

даного питання. 

Згідно наказів департаменту освіти і науки, молоді та спорту запорізької міської 

ради та територіального відділу освіти, молоді та спорту Дніпровського району в закладі 

двічі на рік проводився «Місячник безпеки життєдіяльності» та Тиждень безпеки дитини. 

Вихователями та спеціалістами було проведено багато різноманітних заходів та музичних 

та спортивних розваг по даному питанню. 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з 

цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних 

ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-

виховного процесу ДНЗ 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. 

Завідувач, відповідальний за охорону праці в закладі та заступник завідувача з АГЧ 

пройшли спеціальне навчання з охорони праці та отримали посвідчення. 

За звітний період зафіксовано 7 травм з вихованцями: 1 травму зі складанням акту 

та 6 міні-травм (додаток 1). А також зафіксовано 1 випадок невиробничого характеру  

(додаток 2). 

В нещасного випадку з вихованцями ДНЗ № 286, в закладі створюється комісія з 

питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків. 
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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ № 286 

 

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 286 здійснює територіальний відділ освіти, 

молоді та спорту Дніпровського району департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької міської ради. 

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять: 

- Батьківська рада (батьківський комітет); 

- Батьківські комітети груп; 

- Профспілковий комітет; 

- Педагогічна рада; 

- Загальні збори батьків та членів трудового колективу. 

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ № 286 у поточному році були 

спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних 

завдань: 

1. Дотримання пунктів колективного договору (колективний договір від 26.03.2014 р., 

протокол від 18.01.2016 № 1). 

2. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного 

закладу і тому протягом 2016-2017 н.р. постійно оновлювався веб-сайт закладу 

(dnz286.jimdo.com), регулярно вносилися новини про життя закладу, а також розміщено 

всю інформацію, яка цікавить батьків наших вихованців. В процесі розробки є веб-

сайт методичного кабінету ДНЗ № 286 (dnz286mc.jimdo.com). 

3. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління 

закладом. Впродовж звітного періоду на особистому прийомі у керівника було 

розглянуто 117 питань. Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян за підсумками 

2016-2017 н.р. додається (додаток 3). Головними питаннями, які порушені під час 

бесід оформлення дитини до ДНЗ, переведення з однієї групи до іншої, оплата за 

харчування, залишити у ще на рік в ДНЗ замість школи, видача довідок. Були скарги – 

3 та письмова скарга – 1, які вирішувались оперативно. 

4. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно 

виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного 

управління закладом. 

 

РОБОТА ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ № 286 

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та 

фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у 

оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 

 

За кошти місцевого бюджету 

 

№ 

з/п 
Найменування Сума, грн 

Придбано матеріалів, обладнання та інвентарю для ДНЗ № 286  

(за бюджетні кошти) 

1.  Рушники махрові та подушки 9 780,00 

2.  М’які модулі 2 460,00 

3.  Папір 1 398,00 

4.  Іграшки 9 541,00 

 Усього 23 179,00 
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Придбано основних засобів для ДНЗ № 286  

(за бюджетні кошти) 

5.  Ноутбук  9 500,00 

6.  М'які модулі  7 490,00 

7.  Комп'ютер / МФУ 7 289,00 

8.  Котел харчовий (деп)  25 000,00 

 Усього  49 279,00 

Послуги в ДНЗ № 286  

(за бюджетні кошти) 

9.  Обрізка дерев  4 000,00 

10.  Заземлн. пристр.  572,50 

11.  Промивка систем опалення  3 000,00 

12.  Санітарно-епідеміологічні послуги  1 105,05 

 Усього  8 677,55 

Капітальні ремонти ДНЗ № 286  

(за бюджетні кошти) 

13.  Капітальний ремонт покрівлі  327 397,00 

Поточні ремонти ДНЗ № 286  

(за бюджетні кошти) 

14.  Поточний ремонт, ремонт м'якої покрівлі будівлі та 

ремонт вимощення навколо овощесховища  
46 987,00 

15.  Ремонт покрівлі 100 м.кв.  20 000,00 

 Усього 66 987,00 

   

 Для ДНЗ № 286 із бюджету розвитку у 2016-2017 н.р.  

виділені кошти на загальну суму 475 519,55 тис. грн. 

 

Інформація Територіального відділу освіти Дніпровського району про навчальні 

заклади Дніпровського району та інформація Департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради про навчальні заклади міста додається (додатки 4-5). 

 

Проведені ремонтні роботи та придбання необхідних матеріалів  

у ДНЗ № 286 за кошти батьків (благодійний фонд «Промінь»):  

 

Вересень:    

Комп’ютер та комплектуючі – 11 793,20 грн. 

Жовтень:    

Ремонт огорожі, ремонт та встановлення решіток – 1 700,00 грн. 

Прочистка каналізації – 1 000,00 грн. 

Ремонт підлоги павільйону гр. «Дюймовочка» – 1 400,00 грн. 

Ремонт стелі та стін павільйону гр. «Дюймовочка» – 6 000,00 грн. 

Ремонт стелі павільйону гр. «Квіточка» – 3 000,00 грн. 
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Ремонт підлоги павільйону гр. «Квіточка» – 6 000,00 грн. 

Ремонт водопроводу та заміна задвижки  – 2 400,00 грн. 

Листопад:    

Холодильник Hitachi R-2610 – 19 400,00 грн. 

Ноутбук Asus – 8 000,00 грн. 

Грудень:    

Придбання (2 шт.) та перезарядка (5 шт.) вогнегасників – 1 942,00 грн. 

Січень:    

    

Лютий:    

    

Березень:    

    

Квітень:    

Облаштування тіньових навісів з полікарбонату для груп 

«Веселка» та «Суничка» 

– 3 650,00 грн. 

Виготовлення та встановлення решіток в медичному 

кабінеті 

– 2 060,00 грн. 

Травень:    

    

Всього витрачено за 2016-2017 н.р. – 68 345,20 грн. 

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та 

на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 

В літній період 2017 р. заплановане проведення ремонтних робіт: 

 Фарбування, ремонт обладнання на вуличних дитячих майданчиках; 

 Капітальний ремонт коридору; 

 Капітальний ремонт туалетної, умивальної та буфетної кімнат групи «Суничка»; 

 Проведення косметичного ремонту фундаменту біля групи «Іграшка»; 

 Заміна зливних та водостічних труб по дитячому садку; 

 Придбати та встановити преобразуючий трансформатор в овочевому складі; 

 Встановлення електрокотла; 

 Придбати дошки та відремонтувати столи та лави на дитячих майданчиках; 

 Обладнання спортивного майданчика дугами для підлізання; 

 Заміна задвижки на подачі теплоносія; 

 Заміна вікон в спальні групи «Калинка», роздягальні гр. «Веселка», груповій кімнаті  

гр. «Незабудка»; 

 Ремонт м’якої покрівлі; 

 Промивка та гідравлічне випробовування систем опалення та теплопостачання; 

 Заміна вікон в музичній залі (5 шт.), внутрішні сходи біля групи «Калинка» (2 шт.). 

 

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом 

серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові 

завдання. 

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та 

бачення власної перспективи розвитку. 

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди 

можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, 

товаришувати, весело і щасливо жити. 
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Додаток 1 

до звітування завідувача ДНЗ № 286  

за 2016-2017 н.р. 
 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА  

про стан нещасних випадків з вихованцями закладу 

за 2016-2017 н.р. 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

рік народження 

Група, в якій 

стався 

нещасний 

випадок 

Місце де стався 

нещасний 

випадок 

Дата та час 

травмування 
Вид події 

Стислий опис обставин нещасного 

випадку, наслідки, діагноз за довідкою 

лікувального закладу 

Оформлений 

актом 

Н-Н, чи ні 

1.  Назаренко 

Євгеній 

Олександрович, 

04.06.2012 р.н. 

5-А 

«Веселка» 

Роздягальня 

групової 

кімнати групи 

«Веселка» 

04.10.2016 

12.47 

Інша Під час роздягання Кіпа Тимур 

штовхнув Назаренко Євгенія, він 

вдарився об кут відкритої двері шафи, 

при цьому отримав травму 

Акт не 

оформлювався 

2.  Кучеренко Іван 

Геннадійович, 

13.07.2011 р.н. 

6-А 

«Калинка» 

Спальна кімната 

групи 

«Калинка» 

11.11.2016 

12.50 

Інша Різко зробив нахил щоб поставити 

взуття під ліжко та вдарився об кут 

спинки ліжка, при цьому отримав забій 

між бровами. 

Акт не 

оформлювався 

3.  Бойков Артем 

Максимович 

06.03.2013 р.н. 

4-Б 

«Незабудка» 

Роздягальня 

групи 

«Незабудка» 

15.11.2016 

11.15 

Інша Під час переодягання Бойков Артем 

тримався за двері, вставив пальці до 

двірного пройому, інша дитина 

потягнула двері за ручку та затисла 

дверима пальці Артема. 

Акт не 

оформлювався 

4.  Доновська 

Вікторія 

Віталіївна, 

16.03.2013 р.н. 

4-В 

«Журавлик» 

Павільйон групи 

4-В «Журавлик» 

16.02.2017 р. 

11:45 

Падіння Під час проведення прогулянки Штепа 

Ярослав штовхнув Доновську Вікторію 

на торець лавки, на яку вона впала та 

травмувала лоб. 

Діагноз: забита рана лоба 

Акт № 1  

від 20.02.2017 
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Закінчення додатку 1 до звітування завідувача ДНЗ № 286 за 2016-2017 н.р. 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

рік народження 

Група, в якій 

стався 

нещасний 

випадок 

Місце де стався 

нещасний 

випадок 

Дата та час 

травмування 
Вид події 

Стислий опис обставин нещасного 

випадку, наслідки, діагноз за довідкою 

лікувального закладу 

Оформлений 

актом 

Н-Н, чи ні 

5.  Бойко Євген 

Віталійович, 

25.11.2013 р.н. 

3-Б 

«Іграшка» 

Ігровий 

майданчик 

групи «Іграшка» 

19.05.2017 р. 

10:30 

Інша Під час прогулянки Бойко Євгена 

штовхнула інша дитини, він вдарився 

об лавку лобом. 

Діагноз: забій лоба 

Акт не 

оформлювався 

6.  Левчук 

Владислав 

Сергійович, 

03.09.2011 р.н. 

5-А 

«Веселка» 

Спортивна зала 24.05.2017 р. 

09:35 

Падіння Під час заняття зі спортивної 

гімнастики, виконуючи вправу «стойка 

на руках», не втримався, впав та забив 

праву руку. 

Діагноз: забій правої руки 

Акт не 

оформлювався 

7.  Наконечний 

Михайло 

Олександрович, 

17.05.2011 р.н. 

6-А 

«Калинка» 

Павільйон групи 

6-А «Калинка» 

30.05.2017 р. 

11:50 

Інша Під час прогулянки, граючи в 

павільйоні Наконечного Михайла 

штовхнула інша дитини, він вдарився 

головою об край стінки павільйону. 

Діагноз: забій лоба 

Акт не 

оформлювався 

 

Висновок:  

В 2016-2017 н.р. був 1 нещасних випадки з вихованкою закладу зі складанням акту Н-Н. Це становить 0,2 % від загальної кількості 

дітей (408 дітей). Було зафіксовано 6 випадків травмування дітей (міні-травм) без складання акту Н-Н. Це становить 1,5 % від загальної 

кількості дітей (398 дітей). 

В 2015-2016 н.р. було 2 нещасних випадки з вихованцями закладу зі складанням акту Н-Н. Це становить 0,5 % від загальної кількості 

дітей (398 дітей). Було зафіксовано 2 випадків травмування дітей без складання акту Н-Н. Це становить 0,5 % від загальної кількості дітей 

(398 дітей). 
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Додаток 2 

до звітування завідувача ДНЗ № 286  

за 2016-2017 н.р. 
 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про стан нещасних випадків 

з працівниками закладу не виробничого характеру 

за 2016-2017 н.р. 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада 

Адреса  

потерпілого 

Місце де стався 

нещасний випадок, 

дата та час 

травмування 

Подія, що призвела до нещасного 

випадку. Висновок про стан 

алкогольного чи наркотичного 

сп’яніння. 

Діагноз 

1.  Фенько Олена 

Михайлівна  

вихователь  вул. Професора 

Толока, буд. 25, 

кв. 24 

Вулиця біля 

торгівельного центру  

11.12.2016 р. 

По дорозі до магазину «Торгівельний 

центр» підвернула праву ногу та 

впала. Вранці звернулася до 

травмпункту. 

Забій правого 

колінного суглобу 

 

Висновок:  

В 2016-2017 н.р. був 1 нещасний випадок з працівником закладу не виробничого характеру. Це становить 1,4 % від загальної кількості 

працівників (72 працівників). Нещасних випадків на виробництві не було. 

В 2015-2016 н.р. було 2 нещасних випадки з працівниками закладу не виробничого характеру. Це становить 2,8 % від загальної 

кількості працівників (72 працівників). Нещасних випадків на виробництві не було. 
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Додаток 3 

до звітування завідувача ДНЗ № 286  

за 2016-2017 н.р. 
 

АНАЛІЗ 

стану роботи зі зверненнями громадян  

за підсумками 2016-2017 н.р. 

 

Питання 

Місяць 

Всього 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в

т
ен

ь
 

Л
и

ст
о
п

а
д

 

Г
р

у
д

ен
ь

 

С
іч

ен
ь

 

Л
ю

т
и

й
 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в

іт
ен

ь
 

Т
р

а
в

ен
ь

 

      

Влаштування дітей до ДНЗ 9 4   1 1 2 1 70    88 

Переведення дитини з однієї групи до іншої  4    1       5 

Залишити дитину в ДНЗ до 7-ми років   1  1 2  1     5 

Відвідування ДНЗ з 12 годин             0 

Оформлення документів на пільги    1 3 2       6 

Скарги   1   1   1    3 

Письмові скарги   1          1 

Звернення з інших питань 1  1 1 2 2  1 1    9 

               

Всього 10 8 4 2 7 9 2 3 72    117 
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Додаток 4 

до звітування завідувача ДНЗ № 286  

за 2016-2017 н.р. 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

Територіального відділу освіти Дніпровського району 

про навчальні заклади Дніпровського району 

 

З 01.09.2016 р. мережу груп збільшено на 6 вікових груп та складає 201 групу  

4 740 дітей (2015-2016 н.р. – 195 груп – 4 647 дітей): 

 в Запорізькому навчально-виховному комплексі № 109 відкрито 2 додаткові групи: 

для дітей раннього віку (1 група – 25 дітей) та для дітей дошкільного віку з 

короткотривалим 6-годинним режимом перебування (1 група – 15 дітей), що 

забезпечило місцями 40 дітей мікрорайону.  

 прийнято в оперативне управління будівлі та споруди дошкільного навчального 

закладу та інше майно комунальної власності дошкільного навчального закладу 

(дитячого садка) № 83 «Чижик» Запорізької міської ради Запорізької області (69006,  

м. Запоріжжя, проїзд Сергія Бурлаки, 2) територіальному відділу освіти Дніпровського 

району, в якому з 01.09.2016 року відновлено 1 дошкільну групу (засобами 

вальдорфської педагогіки) на 22 місця. 

Для задоволення освітніх потреб населення розширено мережу груп 

продовженого дня. Кількість груп продовженого дня зросла на 9 та складає 50. Збільшено 

на одну групу в навчальних закладах №№ 29, 30, 50, 62, 66, 73, 87, 89, 100. 

В загальноосвітніх навчальних закладах району організовано пільгове харчування 

для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей зі спеціальних класів, 

для дітей з особливими освітніми потребами з інклюзивних класів, дітей з 

малозабезпечених сімей, дітей із сімей учасників бойових дій та дітей із сімей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах.  

Для реалізації програми «Оздоровлення та відпочинок» 2016 року в пришкільних 

таборах, які функціонували в 3 навчальних закладах району, було організовано змістовне 

дозвілля для 290 дітей та 418 дітей було оздоровлено в заміських таборах. 

Для відкриття додаткових груп в ДНЗ №83 «Чижик» із бюджету розвитку виділені 

кошти на придбання обладнання довгострокового користування та меблів на загальну 

суму 167, 670 тис. грн. Для проведення капітального ремонту:ремонт даху, покрівлі, 

внутрішні роботи в приміщенні будівлі, ремонт тіньового навісу, благоустрій території, 

харчоблоку, туалетних кімнат, влаштування пральні покрівлі, внутрішніх приміщень 

виділено 673,432 тис. грн. 

Для відкриття додаткових груп в ЗНВК № 109 на капітальний ремонт виділено 

954,020 тис. грн. Для придбання обладнання довгострокового користування, меблів, 

м’якого інвентарю виділено коштів на загальну суму 266,202 тис. грн. 

На проведення капітальних ремонтів в навчальних закладах району, а саме: ремонт 

інженерних комунікацій, туалетних кімнат, куполу зимового саду, стін фасаду та інше 

виділено 3 993,588 тис. грн.,(в т.ч. відкриття додаткових груп в ДНЗ №83, ЗНВК №109), 

на поточний ремонт покрівель, стін фасаду, огорожі, заміну труб холодного 

водопостачання , вимощення тощо – 1 482,796 тис. грн., на аварійні ремонти –  

225,000 тис. грн. 

З бюджету розвитку виділено кошти для дошкільних навчальних закладів на 

придбання обладнання для харчоблоків, прального обладнання, холодильних шаф тощо – 

322,567 тис. грн., для шкіл – 313, 692 тис. грн., (в т.ч. придбання обладнання для 

відкриття додаткових груп в ЗНВК № 109 – 36,019 тис. грн.). 
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Додаток 5 

до звітування завідувача ДНЗ № 286  

за 2016-2017 н.р. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

про навчальні заклади міста 

 

Галузь освіти міста – один із пріоритетів в діяльності виконавчих органів міської 

влади, яка забезпечує інноваційний та є інвестицією в соціально-економічний, 

національно-культурний, сталий розвиток м. Запоріжжя. 

У проектуванні освітньої реформи в нашій державі-розбудові нової української 

школи, як простору освітніх можливостей, звичайно, базисом є належне матеріальне-

технічне забезпечення для збереження життя та здоров`я учнів. За системної, активної та 

дієвої підтримки Запорізької міської ради, міського голови Буряка В.В. розпочато у 2016 

році суттєву, послідовну роботу, направлену на докорінні якісні зміни матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів, нормативної відповідності умов їх 

утримання. Значних змін зазнала структура видатків галузі, направлених, насамперед, на 

вирішення актуальних проблем, фінансування потреб закладів, яке тривалий час взагалі не 

здійснювалося чи не в достатніх обсягах. 

Департаментом освіти і науки міської ради вперше для обґрунтованого і 

прозорого, послідовного прийняття управлінських рішень щодо створення безпечних та 

нормативних умов перебування дітей у школах, дошкільних і позашкільних закладах 

підготовлено зведену карту потреб закладів, як дорожню карту для оновленого їх 

розвитку. 

Насамперед, в 2016 році було проведено капітальні ремонти на загальну суму  

43 323,598 тис. грн. в 61 ДНЗ (21 399,404 тис. грн) та 93 ЗНЗ (21 197,252 тис. грн.). Для 

капітального ремонту покрівель 29 закладів витрачено 7 436,592 тис. грн. Для 

виконання будівельних та проектних робіт з реконструкції будівель освітніх закладів 

використано 35 475,636 тис. грн. З метою підготовки освітніх закладів міста до нового 

навчального року здійснено поточні ремонти на загальну суму 14 899,125 тис. грн. 

Вперше проведено 187 лабораторних випробувань продуктів харчування та продовольчої 

сировини для шкіл та дошкільних закладів щодо їх якості та безпечності на суму  

149,659 тис. грн. З метою унеможливлення небезпечних ситуацій на прилеглих територіях 

навчальних закладів міста кроновано, видалено аварійні та сухостійні дерева в 54 ДНЗ,  

55 ЗНЗ, 1 ПНЗ на загальну суму 831,835 тис. грн. В 2016 році вперше виділено  

350 тис. грн для проведення дератизації і дезінсекції приміщень всіх освітніх закладів до 

нового навчального року та 650 тис. грн для придбання хлоровмісних дезінфікуючих 

засобів.  

Для безперебійної роботи технологічного обладнання пралень та харчоблоків ДНЗ 

міста передбачено 3млн.100тис.грн. Вперше за декілька років було заплановано  

3 млн. 990 тис. грн для закупівлі 140 комплектів подушок, рушників, 140 м’яких 

іграшкових модулів, 140 наборів іграшок для дошкільнят. Встановлено 56 вузлів обліку 

тепла в будівлях, що дозволило суттєво економити бюджетні кошти на енергоносії. 

Вперше за останні 20 років виділено 1 млн. 020 тис. грн з метою придбання сучасного 

музичного обладнання позашкільним навчальним закладам міста. Для оновлення 

спортивного обладнання виділено 3 млн. 160 тис. грн. всім школам міста.  

У 2016 році було виділено кошти для придбання 111 сучасних навчальних 

комп’ютерних класів у сумі 17 млн. 700 тис. грн. та спліт-систем для кожного з них  

(2 млн. 200 тис. грн). Для переходу до нового рівня освіти на основі інформаційно-

комунікаційних технологій вперше виділено 1 млн.330 тис. грн для придбання  

140 ноутбуків для всіх дошкільних закладів. Для розвитку STEM-освіти в м. Запоріжжя 
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було виділено 1 млн. грн. та відкрито STEM-центр на базі Комунарського районного 

центру молоді та школярів. 

За рахунок коштів місцевого бюджету (9 млн. 803 тис. грн.) послугами 

оздоровлення і відпочинку на Азовському узбережжі у 2016 році було охоплено  

2 241 дитину за рахунок прозорого проведення тендерної закупівлі проти запланованого 

оздоровлення 1 755 дітей (у 2015 році було заплановано і фактично оздоровлено  

1 755 дітей).  

З метою демократизації та впровадження інноваційних методів управління, 

оновлення освітнього менеджменту, залучення педагогічної громадськості м. Запоріжжя 

до вирішення актуальних проблем освітньої галузі, розробки засад регіональної освітньої 

політики вперше за ініціативою міського голови Буряка В. В. у лютому 2016 року 

створено міську раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів, як 

консультативно-дорадчий орган. Підготовлено членами міської ради 3 проекти цільових 

програм з питань національно-патріотичного виховання, кадрових проблем, створення 

умов для занять фізичною культурою та спортом в школах міста, які стали невід’ємною 

частиною проекту Програми розвитку освіти Запоріжжя на 2017-2022 роки.  

У місті набуває розвитку інклюзивна освіта. Міністерством освіти і науки України в 

рамках пілотного проекту Благодійного фонду Порошенка започатковано проведення 

науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у 

Запорізькій області». Запорізькі загальноосвітні школи №№ 3, 66, «Основа», 83 визначено 

базовими навчальними закладами з наданням їм статусу експериментальних закладів 

Всеукраїнського рівня. Це дозволить розробити й апробувати структурно-організаційну 

модель інклюзивного освітнього середовища та поширення її у всіх регіонах України. 

Кількість інклюзивних класів збільшилась на 82,4% (з 3-х до 18 класів). У 2017 році 

виділено кошти з місцевого бюджету: 605 тис. грн. для проведення капітальних ремонтів в 

ЗНЗ з інклюзивною освітою 447,395 тис. грн. для придбання обладнання медіатек в  

ЗНЗ № 3, 73. 

Вперше відповідно до запитів батьків та фактичної потреби (суттєве зростання 

контингенту початкової та середніх ланок шкіл) збільшено кількість груп продовженого 

дня на 39 (всього 339). За рахунок цього додатково 1 145 дітей охоплено корисною 

зайнятістю у другій половині дня.  

Вжито дієвих заходів щодо розвитку мережі, активізації процесу відновлення 

дошкільних навчальних закладів з метою забезпечення дітей дошкільною освітою. 

Відкрито 27 додаткових груп (405 місць) в ДНЗ міста.  

До якісних показників ефективної роботи навчальних закладів міста у 2017 році 

належить: 

 за результатами участі у VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017» 

освітяни міста здобули 10 золотих медалей, 63 дипломи МОН України, 5 сертифікатів 

про представлення досвіду на Міжнародному рівні; 

 дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270 «Іскринка» Запорізької міської ради 

Запорізької області став переможцем VII Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт 

навчального закладу; 

 переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» стали вчитель 

біології ЗНВК № 63, вчителі початкової школи ліцею № 99, гімназії № 6, вчитель 

музичного мистецтва гімназії № 2. 

 

 

 

 

 

 


