
Комунальний заклад «Східненський ясла-садок Білозерського району 
Херсонської області» загального типу діє згідно з: 

– основними положеннями Конституції України, 
– Законом України «Про освіту», 
– Законом України «Про дошкільну освіту», 
–  Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», 
– «Про охорону дитинства», 
–  Конвенцією «Про права дитини», 
– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), 

– Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних 
закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України 
від 20.04.2016 № 446, та іншим процесуальним законодавством та нормативно – 
правовими актами, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в 
Україні, 

–  згідно Базового компоненту дошкільної освіти, 
– Колективним договором між адміністрацією, 
– Правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, 
– Статуту закладу, 
– за освітньою програмою  розвитку навчання і виховання дітей " Впевнений 
старт" 
Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад 

Заклад освіти 
КЗ «Східненський ясла-садок Білозерського району 
Херсонської області»  Музиківська сільська рада 
Власність – комунальна. 

Контакти дошкільного навчального 
закладу 

75020, Херсонська  область, Білозерський район, с. 
Східне, вул. ім.Т.Г.Шевченка ,17 
Е-mail: sadokshidne@ukr.net  

Тип дошкільного навчального 
закладу Загального розвитку 

Прізвище, імʼя, по-батькові 
керівника Шкурупій Тетяна Анатоліївна 

Рік побудови 1972 

Проектна потужність 27 місць 

Мовний режим українська 

Режим роботи дошкільного 
навчального закладу 

10, 5 годинним перебуванням 
Початок роботи – 7.30 год., 
кінець роботи – 18.00 год. 



Кількість груп, 
кількість дітей за списком 

2 різновікові групи 
42 вихованці 

Склад вихованців 

   У 2020 році навчальний заклад відвідувало 42  дитини. Групи 
комплектуються переважно у червні-серпні, за віковими ознаками.  Черга 
відсутня. 

Кадрове забезпечення                                                                                          

   В садочку працює 7 педагогічних працівників, з них вищу освіту мають 5 
осіб, 1 – базову вищу, 1 – неповну вищу. Всі педагоги проходять атестацію раз 
в 5 років. На даний час в садочку працює соціальний педагог (0.5 ст.), сестра 
медична старша, сестра з дієтичного   харчування. Колектив ЗДО складається з 
14 осіб, з них 7 технічного персоналу.  

    У листопаді 2020 року відкрито інклюзивну групу, прийнято на роботу 
асистента вихователя, розроблено індивідуальну програму розвитку та 
проводяться корекційні заняття з дитиною з ООП. 

Аналіз роботи протягом  2020-2021 навчального року у яслах-садку 

     Завідувач закладу, основну увагу  приділяє якості надання освітніх 
послуг,  зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази, розвитку 
методичної та психологічної служби, покращенню харчування та медичного 
обслуговування в ЗДО . 

     Під час підготовки до нового навчального року та впродовж навчального 
року йде систематична робота по зміцненню матеріально-технічної бази 
дитячого садка за рахунок бюджетних коштів, а саме:  

– будівельні матеріали для поточного ремонту – 8798.51, 
– канцелярські товари – 3253.93, 
– водонагрівач – 3309.00, 
– миючі та дезінфікуючи засоби -6000.00, 
– бак для відходів – 3800 грн., 
– ваги– 2940 грн., 
– кухонний інвентар– 1831.8 грн., 
– засоби первинного пожежогасіння – 5359.99 грн., 
– іграшки 1336.10, 
– медогляд працівників в 2021 році – 8987.81грн., 
– постільна білизна – 11340.00грн., 
– господарчі товари , 
– періодичні видання, 
– медикаменти,  
– проводились заходи з дезінфекції та дератизації. 



 
  Забезпечення належного стану території закладу до безпечного    
перебування дітей.      

–  постійно завозиться пісок; 
–працівниками закладу проводиться поточний  ремонт дитячого майданчика . 
 – очищення території закладу від сухоцвіту та опалого листя. 
–  обрізання дерев , скошування трави, 
–  посипання доріжок в період ожеледиці, 
Благодійна  допомога: 

– Місцеві фермери і підприємства протягом року забезпечують своєю 
продукцією наш дошкільний заклад, а саме: 

- ПРАТ «Агрохолдинг Авангард»- яйця; 
- Фермер Когай В.А. – капуста, помідори;; 
- ф/г «Сапфір-Агро» - фрукти та новорічні подарунки  ; 
- ТОВ «Комерцбудпласт» - новорічні подарунки, пісок; 

– батьки  усіх груп   прийняли активну участь у проведені поточного ремонту 
дитячого садка та закупили робочі зошити для своїх дітей. 
 
 Організація харчування. 

    У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага 
приділялась харчуванню дітей. Працівниками держпродспоживслужби 
розроблено паспорт харчоблоку закладу освіти, згідно якого поетапно 
здійснюється покращення його санітарно-технічного стану. Повноцінне та 
якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться 
постійний контроль за виконанням відповідних норм. Щоквартально 
аналізується стан харчування дітей в ЗДО. 

    Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування 
складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні 
періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне 
раціональне 3-х разове харчування в оздоровчий період ( 2 сніданок о 10.00 год. 
– сік чи фрукти) 

  За річними підрахунками  2020 року середній показник виконання норм 
харчування становить 95,7%, що є найвищим показником у Білозерському 
районі. Вартість харчування одного вихованця в садку становить– 40 грн. на 
день. 

  Батьки сплачують за харчування дітей у розмірі 60% від вартості харчування 
на день – 17.50грн. 

Відповідно до поданих документів: 



 100 % - Звільнені від батьківської плати в ДНЗ діти, батьки яких є учасниками 
бойових дій в зоні АТО, малозабезпеченим сім’ям, переселенці – це 1 дитина 

 Зменшено розмір плати на 50 % за харчування дітей багатодітних сімей – це 11 
дітей 
Відбираються регулярно проби, зберігаються 24 години  при температурі від +4 
до +8 в окремому холодильнику. Дотримується товарне сусідство. 

    Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей 
здійснюється радою по харчуванню, директором, завідувачем господарства   та 
старшою медичною сестрою. Приготування страв здійснюється  відповідно 
орієнтовного перспективного меню та картотеки страв. 

   Постачання продуктів харчування здійснює ПП«Нікольтрейд» – крупи, 
фрукти, овочі, молочні продукти,  м’ясо, ТОВ «Херсонський хлібозавод» хліб, 
всі продукти , що надходять відповідають вимогам державних стандартів, 
супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. 

   Періодичний контроль проводять працівники держпродспоживслужби, 
представники відділу освіти. 

  У закладі  наявні накази про організацію харчування, бракераж, безпеку, про 
дотримання норм харчування. У всіх працівників ДНЗ проходять медичні 
огляди 2 рази на рік про що ставиться відмітка в  санітарних книжках, відмітки 
про допуск до роботи. 

  Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 
щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, 
термінів реалізації продуктів харчування. 

   За результатами перевірок держпродспоживслужби  грубих порушень 
санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності 
нормам калорійності харчування дітей не виявлено. 

   Педагоги  постійно формують  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні 
навички, вивчають правила поведінки за столом , вчать користуватись 
столовими приборами (виделки, ножі в старших групах). 

Організація освітньої діяльності 

    КЗ «Східненський ясла –садок» працює за оновленою програмою розвитку 
навчання і виховання дітей " Впевнений старт", базовим для реалізації 
програми є діяльнісний ,інтегрований і компетентісний принципи організації 
освітнього процесу. Вихователі  забезпечують особистісні активності 
дітей, допомагають малюкам протягом навчального року, на практичному рівні 
розвивати способи та еталони пізнання світу. Спонукають до формування 
знань, умінь  і  навичок та здатності узгоджувати свої наміри і дії. У роботі з 
дітьми використовуємо різноманітний  дидактичний матеріал. Малюки із 



задоволенням створюють начальні іграшки самі, використовуючи для цього: 
прищіпки, намистини, гудзики, пляшки, зернятка, листочки … 

       У навчально - виховному процесі дошкільного навчального закладу 
використовується такі основні форми організації дітей : спеціальна 
організована навчальна діяльність ( заняття), ігри, самостійна діяльність дітей ( 
художня, рухова, мовленнєва,  ігрова, трудова, дослідницька та ін.), 
індивідуальна робота, спостереження , екскурсії, походи, свята та розваги , 
гуртки тощо. Різноманітність заняття : тематичні, комплексні, комбіновані, 
інтегровані та інші. 
     Організовуючи навчальну діяльність систематично використовуються 
завдання із ТРВЗ ( теорії розв'язання винахідницьких завдання), 
експериментально - дослідницька діяльність, проблемно- наукові ситуації та 
інші методи та прийоми. 
Упродовж всього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей 
їхніх ігрових інтересів , місця гри в режимі дня ,місця проведення , змісту 
попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та 
інтелектуального навантаження на дітей. 
Педагоги , вихователі, музичний керівник ставляться відповідально та 
організовано до забезпечення належного змісту навчально - виховного процесу. 
    У закладі працює соціальний педагог  
Діяльність соціального педагога  спрямована на реалізацію прав і свобод 
вихованців , забезпечення охорони їх життя і здоров'я, здійснення комплексу 
заходів з правового виховання дітей. Соціальна робота дошкільного закладу 
організовувалася та проводилася з метою забезпечення процесу соціалізації та 
адаптації дітей в навчально - виховній діяльності , захисту їхнього психічного 
здоров’я та розвитку особистості, надання соціально - педагогічної допомоги 
вихованцям та батькам .Було створенно сприятливі соціальні та навчально - 
виховні умови для розвитку і соціалізації особистості, збереження психічного 
здоров'я всіх учасників навчально - виховного процесу. 
 
 Гурткова робота 
    Становленню творчої активної особистості  сприяє робота дітей в гуртку 
«Кольорові долоньки». Уміння  малювати допомагає пізнавати навколишню 
дійсність ,розвивати просторову уяву, зорову пам’ять, творче мислення та 
допомагає знімати психологічне напруження і стрес у дітей. Гурток створений з 
урахуванням інтересів та здібностей вихованців, їх бажання займатися в гуртку 
  
 
 
Музична скарбничка 
       Музичне мистецтво має величезне значення в розумовому, моральному, 
естетичному і фізичному вихованні. Починаємо працювати з дітьми у віці від 
двох до семи років і проводжаємо їх в школу. На цьому етапі шляху тривалістю 
в п'ять років дітки систематично, послідовно займаються всіма видами 



музичної діяльності. Вчяться слухати музику, співати, танцювати, виконувати 
ролі у театралізованих виставах. 

      В процесі розучування, співу в дітей розвивається пам’ять, міцніють 
голосові зв’язки, уміння правильно дихати. Йде постійна робота над дикцією. 
Дитина вчиться правильно наспівувати звуки, слова, речення, виразно, 
ритмічно, красиво танцювати, висловлювати в танці свої почуття і емоції, 
запрошувати на танець один одного і проводжати після танцю. 

Танцювати дуже корисно для здоров’я. У дитини розвивається правильна 
постава; надалі вона буде почувати себе впевнено в будь-якій ситуації. 

Навчаючи співу, ми враховуємо фізіологічні особливості дитини, методику 
роботи над диханням, темпом, дикцією. Пісенний і танцювальний репертуар 
підбирається відповідно до вікової групи. 

 

 


