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Дата проведення: 10 червня 2020 року 

 

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 «Золотий ключик» 

комбінованого типу розпочав функціонування у 1979 році. У квітні поточного року 

відзначив 41 річницю свого заснування. Групові приміщення забезпечені ігровими 

осередками, меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. 

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей, 

відповідає їх віковим особливостям та вимогам Санітарного регламенту. 

До послуг дітей обладнані спеціальні приміщення: 

- музична, спортивна зали; 

- кабінети логопеда, практичного психолога; 

- студія образотворчого мистецтва; 

- медичний блок (ізолятор, медичний кабінет, маніпуляційний кабінет); 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; 

- сучасні спортивний та ігрові майданчики. 

Режим перебування дітей не змінився.  За 12-годинним режимом роботи працює 

1 група, за 10,5-годинним режимом – 13 груп. За проектною потужністю 

дошкільний заклад розраховано на 285 місць для дітей від 2 до 6(7) років.  

У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 14 вікових груп: 

- 3 групи для дітей раннього віку; 

-11 груп для дітей дошкільного віку (із них – 2 групи компенсуючого типу для 

дітей з вадами мовлення). 

Цього року заклад відвідувало 346 дітей: 

- раннього віку – 56 дітей; 

- дошкільного віку – 290 дітей. 

                     Випускаються до школи 109 дітей, із: 

 групи старшого дошкільного віку № 3 – 29 чол. 

 групи старшого дошкільного віку № 7  – 28 чол. 

 групи старшого дошкільного віку № 12 – 25 чол. 

 різновікової групи №1 – 5 чол. 

 групи компенсуючого типу №13 – 9 чол. 

 групи компенсуючого типу №14 – 13 чол. 

Не йдуть до школи 3 дітей – довідки ЛКК,  

                                3 дітей - витяги Інклюзивно-ресурсного центру 

 

Інформація про набір та випуск дітей у ЗДО на 01.06.2020 
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Педагогічний процес у закладі дошкільної освіти здійснювали 29 педагогів, із 

них: 1 вихователь-методист, 2 музичних керівники, 2 учителя-логопеди, 1 

практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури.  

Повну вищу спеціальну педагогічну освіту мають 25 педагогів, що становить 

86%. Число педагогів, які мають іншу повну вищу педагогічну освіту або неповну 

вищу (навчаються) становить 4 особи, що у відсотковому співвідношенні – 14% від 

загальної кількості.  

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників показав, що кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 3 особи (10%); «спеціаліст І категорії» 

– 6 осіб (21%); «спеціаліст ІІ категорії»  - 9 осіб (31%); «спеціаліст» – 2 особи (7%), 

неатестовані – 9 осіб (28%). 

Аналіз рівня віку педагогічних працівників дав наступні показники: до 30 

років –5 осіб (18%); від 31 років до 60 років – 22 осіб (79%); старше шістдесяти – 1 

особа (3%) 

Виконуючи Закон України “Про дошкільну освіту”, Положення про 

дошкільний навчальний заклад, інші нормативно-правові документи в галузі освіти і 

науки та враховуючи підсумки освітньої роботи, дані діагностичних карток 

педагогічних працівників закладу в 2019-2020 навчальному році колектив працював 

над вирішенням наступних завдань: 

1. здійснення системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої  

роботи з дітьми дошкільного  віку 
Слід зауважити, що формування у дошкільників інтересу до фізичної культури 

у сучасних умовах має особливе значення у зв’язку з розв’язанням одного з 

основних завдань фізичного виховання – упровадження системи занять фізичними 

вправами у повсякденний побут. Тож у своїй практичній діяльності педагоги 



створювали всі умови для формування у дітей стійкого інтересу до фізичних вправ, 

зокрема: 

- створене розвивальне середовище для рухової діяльності; 

- проводяться заняття з фізичної культури в цікавій для дітей формі – сюжетні 

та ігрові заняття, загального типу тощо; 

- проводяться стимулювання рухової активності ігровими методами і 

прийомами; 

- широко використовуються рухливі ігри протягом дня; 

- забезпечується оптимальний руховий режим під час прогулянок завдяки 

цікавим формам рухової діяльності – подоланню природних перешкод, 

розв’язанню пошукових ігрових завдань, пішим переходам за межі дитячого 

садка тощо; 

- раціонально використовуються фізкультурне обладнання, зокрема 

нетрадиційне. 

Педагогічний колектив постійно проводив роботу по формуванню у 

дошкільників свідомого ціннісного ставлення  до власного здоров’я, що є 

важливим чинником у збереженні та зміцненні здоров’я дітей. 

Формування економічної компетентності  та первинного економічного 

досвіду дітей починається з формування елементарних уявлень з економічної сфери 

життя, що  здійснюється під час організованих занять, спостережень, трудової 

діяльності, дидактичних, сюжетно-рольових, рухливих ігор. Процес формування 

економічного досвіду дошкільнят відбувається за двома напрямами: дитина засвоює 

досвід попередніх поколінь у вигляді сталих економічних законів та понять та у 

різних видах діяльності , що є результатом її власної економічно доцільної 

поведінки. Це може бути спостереження за економічними процесами, виконання 

соціально - економічних ролей, участь у налагодженні найпростіших економічних 

взаємозв’язків між різними людьми (обмін, продаж, купівля). 

Тому наступне завдання, над яким працював педагогічний колектив це 

формування основ економічної освіти дошкільників як складової  освіти сталого 

розвитку особистості через гру, як провідний вид діяльності дитини 
Педагоги взаємодіяли з батьками, проводили просвітницьку роботу з питань 

економічної освіти дошкільників та активно їх залучали до процесу формування 

економічних знань дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї. 

Набуття та збагачення первинного економічного досвіду не лише забезпечить 

дошкільникам опанування елементарними економічними знаннями, готовність до 

адекватних ситуацій дій, формування базових якостей, але й стане підґрунтям для 

подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду. 

Мовлення дітей є найважливішим аспектом розвитку дитини. Театралізована 

діяльність є перспективним напрямом, одним із ефективних засобів розвитку 

мовленнєвих здібностей дітей. Діти отримують зразки правильного, красивого, 

емоційно забарвленого зв’язного мовлення, насиченого влучними образними 

виразами, фразеологізмами, вживають різні типи зв’язних висловлювань для 

вирішення конкретних ігрових комунікативних ситуацій. Мовлення дошкільників 

стає зрозумілішим, виразним, граматично оформленим. У процесі підготовки та 

показу вистави в дітей розвивається зв’язне мовлення, яке має емоційно 

забарвлений характер та передбачає широке вживання вербальних та невербальних 



засобів виразності. Третім завданням педагогічного колективу було розвиток 

мовлення дошкільників  засобами театралізованої діяльності 
У кожній групі дошкільного закладу збагачені куточки театралізованої діяльності. У 

них відводиться місце для режисерських ігор з пальчиковим, настільним, стендовим 

театром, театром рукавички. У куточку розташовуються:  реквізити для 

розігрування сценок і спектаклів: набір ляльок, ширми для лялькового театру, 

костюми, елементи костюмів, маски;  атрибути для різних театралізованих ігор. Як 

результат роботи педагогів  ЗДО, використаних ними форм та методів, можна 

констатувати позитивну динаміку росту рівня мовленнєвої компетенції дитини-

дошкільника. 

Також театралізовані ігри позитивно впливають на емоційну сферу дитини, вони 

акумулюють життєву мудрість, оптимізм, енергію народу. Театр — це високий 

рівень естетичного виховання, адже він поєднує в собі впливи музики, танцю, 

пластики, мовлення та образотворчого мистецтва. Театралізовані ігри приносять 

величезну користь для духовного виховання, становлення характеру дитини, 

прищеплення їй найкращих рис, сприяють утвердженню себе в суспільстві. 

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа» важливим 

питанням залишається забезпечення наступності та взаємодії педагогічного 

процесу закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної 

динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток 

дітей, що стало наступним пріоритетним напрямком нашої роботи.  

Педагоги розуміють, що в умовах реформування системи освіти, розробки 

концептуальних положень, що покликані змінити сутність освітнього процесу, 

винятково важливо всебічно і правильно забезпечувати наступність початкової 

школи з дошкільним періодом розвитку дітей, враховуючи, що кожен попередній 

етап життя створює передумови для наступного, тому справедливим є вислів, що 

початкова школа виростає з дошкілля.  Для досягнення наступності, безкризового 

розвитку дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа» здійснюється  

реалізація ідей педагогіки партнерства, формування життєвих компетентностей, 

впровадження принципу дитиноцентризму, наскрізний процес виховання, 

мотивування до якісної педагогічної діяльності. 

У рамках співпраці із  ЗОШ №22  - 17 лютого був проведений День 

спонтанного прояву доброти. Саме в цей день були  проведені уроки доброти «В 

країні доброти, чемності та милосердя». Під час заходу  на прикладах змісту казок, 

віршів та оповідань до свідомості дітей намагалися донести, що доброта – найкраща 

риса характеру людини. Діти разом  вивчили правила доброти, правила чесності, 

правила ввічливості,  танцювали, співали пісні. 

   День спонтанного прояву доброти — це привід згадати про справжні 

цінності нашого життя і про те, що доброта здатна зцілити від душевних мук і недуг 

кожного, хто її виявляє. Тому проявляти добрі наміри у всіх своїх діях повинна 

постаратися кожна людина! Гарні справи, то приємно, а ще приємніше їх робити. 

Люди з  світлими серцями та думками вірять в перемогу добра і  своєї гідності! 

В  основу  сучасного  соціокультурного  простору  освіти покладено  такі  

характеристики, як інноваційність  та інтегративність, що, в свою чергу, зумовлює 

пошук таких науково-педагогічних засад організації освітнього процесу в закладі 

дошкільної освіти ,  які  були  б  середовищем  особистісного  розвитку  дитини  та 

забезпечували  б  формування  у  дошкільників цілісної  картини  світу. Побудова 



освітнього процесу в ЗДО на  засадах  інтеграції забезпечує інноваційність освітньої 

діяльності на основі принципів особистісно орієнтованої освіти. Відповідно, 

важливого значення набуває  створення особливого, неповторного духу закладу, що 

виявляється в спрямованості діяльності колективу на розкриття потенційних 

можливостей кожної дитини в інтелектуальному, духовному, особистісному 

аспектах та реалізує цілісний підхід до розвитку дитини. 

З огляду на вище викладене педагоги нашого дошкільного закладу широко 

впроваджують в роботу з дітьми наступні інноваційні технології: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурткова діяльність в ЗДО є додатковою формою освітнього процесу, її мета 

- задовольнити потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності , розвивати її 

природні здатності, загальні та спеціальні здібності, своєчасно виявити 

обдарованість дітей. 

У нашому дошкільному закладі на безоплатній основі  функціонують такі гуртки: 

 Музичний «Веселі нотки» 

 Вокальний «Дзвіночки» 

 Еколого-валеологічний «Природолюби» 

  Ткацтва «Барвистий килимок» 

 Тістопластики «Умілі рученята» 

 Гурток вишивання 

 Пісочної анімації “Казковий світ” 

 Пластик-шоу «Ритміка» 

На сьогоднішній день виховати  непересічну особистість може тільки 

обдарований, компетентний та не байдужий педагог. Великого значення набуває 

організація  методичної роботи закладу дошкільної освіти, яка  спрямована на: 

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; 

- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 

- підвищення педагогічної культури педагогів; 

- вдосконалення педагогічної майстерності; 

- розвиток спеціальних умінь та навичок; 

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. 



Робота з педагогами реалізовується через такі форми, як педагогічні наради; 

теоретичні семінари; семінари-практикуми; колективні перегляди освітнього 

процесу; робота творчої групи; консультації; наставництво; самоосвіта. 

Методична робота в нашому закладі дошкільної освіти є максимально гнучкою, а 

саме: сприяє розвитку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. 

Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку нового змісту, форм і 

методів роботи з педагогічним колективом. 

   В.Сухомлинський сказав про це так «Виховання – це багатогранний процес 

постійного духовного збагачення та оновлення – і тих, хто виховується, і тих, хто 

виховує». 

У відповідності до інтересів, запитів, потреб щодо підвищення рівня 

професійної майстерності педагоги систематично відвідували методичні об’єднання, 

школи ППД, базові дошкільні заклади, семінари, курси підвищення кваліфікації з 

обов’язковим наступним обговоренням у педагогічному колективі найбільш 

актуальних науково-теоретичних, психолого-педагогічних проблем виховання та 

розвитку дітей дошкільного віку, методичних знахідок педагогічної практики. 

 

Пройшли курси 

при СОІППО 

Проатестовано Отримали 

сертифікати 

6 педагогів 7 педагогів 24 педагоги 

 

Цього навчального року педагоги нашого дошкільного закладу активно 

ділились своїм досвідом роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації для 

колег міста та області СОІППО.  Форми роботи, які були запропоновані, отримали 

схвальну оцінку. 

На базі нашого закладу дошкільної освіти було проведено методичне 

об'єднання для музичних керівників м. Суми на  тему “Естетичне  виховання 

дошкільників через музику та художню літературу”. Були окреслені шляхи 

оптимізації засобів музично-естетичного виховання дітей та умови використання 

музики та художньої літератури для розвитку музично-естетичного досвіду 

дошкільників. Формування естетичних смаків і ідеалів – обов’язкова умова 

виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості.  

З метою більшої соціалізації дошкільників були організовані та проведені: 

- екскурсії до дитячих бібліотек, театрів міста, в природу, по визначним пам’ятках 

рідного міста; 

- екскурсії до Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

- екскурсії до Тижня безпеки життєдіяльності дитини спільно з управлінням 

надзвичайних ситуацій; 

- екскурсії до футбольного центру Барса, спорт клубу «Аполон». 

Заклад дошкільної освіти №23 «Золотий ключик» приймав участь у міському 

освітньому проекті «Перші кроки на екологічній стежині». Екологічна стежина у 

нашому дошкільному закладі є обов’язковим елементом еколого - розвивального 

предметного середовища дошкільнят, яку ми використовуємо в різні пори року. 

Екологічна стежина нашого закладу – це місце не лише для спостережень, ігор, 

прогулянок і занять, а й для безпосереднього спілкування з природою. Ми прагнемо 



збагатити чуттєвий досвід дітей. Крокуючи стежиною, ознайомлюємо своїх малят із 

сезонними явищами і змінами у житті представників рослинного і тваринного світу, 

а також неживих об’єктів природи, організовуємо тривалі спостереження за ростом 

рослин і поведінкою тварин. Все це значно розширює світогляд дітей, збагачує їх 

знаннями про довкілля, виховує у них бережливе ставлення до природи й уміння 

бачити в ній красу.  

В дитячому садочку багато уваги приділяється зміцненню здоров’я 

вихованців. Формування основ здорового способу життя у дошкільників передбачає 

широке використання комплексу різних заходів, серед яких фізкультурні свята і 

розваги. Тиждень Олімпійських  ігор – це захід, спрямований на популяризацію 

спорту, здорового способу життя та розвиток олімпійського руху в Україні. 

Проведення такої акції дає змогу з молодшого віку залучати дітей до занять 

фізичною культурою та спортом, ознайомити з ідеями олімпізму й олімпійським 

рухом. 

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів 

з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, з метою 

поліпшення якості освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя в 

закладі дошкільної освіти був проведений «Тиждень безпеки дитини» як форма 

систематизації знань дітей про безпечне довкілля. 

1 березня — приймали участь у Всеукраїнському занятті доброти «Гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин». Завдяки вдало підібраному матеріалу діти з 

великим інтересом, зацікавленістю приймали участь у заняттях, квестах, розвагах  

та в обговоренні переглянутих відео презентацій. 

Саме такі заняття виховують у дошкільнят милосердя та бережливе ставлення до 

братів наших менших та всіх мешканців природи. 

Родина  і заклад  дошкільної  освіти – два суспільних інститути, які 

закладають фундамент майбутнього дитини. У нас одна мета: виховувати здорову, 

соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, 

творчим та духовним потенціалом. 

Тільки у плідній співпраці з батьками можна досягти результатів. Батьки є 

активними учасниками освітнього процесу, і взагалі життя дитячого садочку. 

Члени родин залучаються до участі в підготовці та проведенні ранків, тематичних 

виставок, ярмарок, консультацій, «днів відкритих дверей», відкритих занять, 

конференцій з обміну досвідом родинного виховання, покращення матеріально-

технічної бази. 

На виконання доручення міського голови від  27.11.2019 № 60-Д, листа 

управління освіти і науки Сумської міської ради від 12.02.2020 № 13.01-18/291 з 

метою покращення організації та якості харчування в закладі дошкільної освіти, 

19.02.2020 року був проведений тематичний день  відкритих дверей «Секрети 

здорового харчування наших дітей». Акція була проведена із запрошенням батьків 

до вікової групи, яку відвідують їхні діти, для перегляду організації харчування 

(сніданок, обід, полуденок), забезпечивши виконання санітарно-гігієнічних вимог. 

Був оформлений інформаційний стенд для  батьківського загалу для розміщення 

інформації щодо організації харчування дітей: про нормативні документи, про 

постачальників, про вимоги до продуктів харчування, які постачаються до закладу, 

про вартість та об’єм страв. 



Оформлені фотоматеріали, відеоматеріали по закінченню тематичного дня 

були  висвітлені на сайті закладу дошкільної освіти.   

Інтернет – сайт ЗДО http://dnz23.sumy.ua дієвий, інформація постійно 

оновлюється. Мета сайту: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в 

ЗДО, в місті, представлення навчального закладу Інтернет-спільноті. 

На нашому сайті систематично проводиться інформування учасників 

освітнього процесу про діяльність закладу освіти, презентація ЗДО, його про освітні 

програми та проекти, здійснюється обмін педагогічним досвідом та демонстрація 

досягнень педагогічного, дитячого колективу, стимулювання творчої активності 

педагогів та дітей, створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників 

освітнього процесу: педагогів, дітей, батьків, випускників, громадських організацій 

та зацікавлених осіб. 

Наш заклад дошкільної освіти можна знайти у соціальній мережі Facebook.  

Таким чином, ми формуємо цілісний позитивний імідж закладу, підвищуємо якість 

освіти за допомогою використання інтернет-технологій. 

Слід зазначити, що робота колективу нашого дошкільного закладу була 

відзначена: 

1. Грамотою міського голови нагороджена завідувач Н.І. Гримайло за 

результативність у роботі з  впровадження системи енергетичного менедженту 

в бюджетній сфері та з нагоди днів сталої енергії у місті Суми 

2. Грамотою Сумської обласної організації профспілки працівників освіти і 

науки України нагороджена завідувач Н.І. Гримайло за постійний соціальний 

діалог, співпрацю із галузевою Профспілкою щодо захисту прав та інтересів 

працівників закладу та з нагоди Всеукраїнського дня довкілля 

3. Наш дошкільний заклад презентував роботу дошкілля Сумщини, став 

учасником одинадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

міста Києва з новинками в освітній сфері та системою інтерактивного 

навчання. Ділилися досвідом та власними доробками для подальшого 

підвищення якості освіти. Були нагороджені дипломом за презентацію 

освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти. 

На покращення матеріально-технічної бази нашого закладу Сумською 

міською радою були виділені кошти, а саме: 

Код економічної 

класифікації 
видатків 

Заплановано Використано 

2240 18900 15398,56 
2210 32953 32931,56 

 

1. Придбано: 

-телевізор 

-штори в 4 групові кімнати 

-стіл для пісочної  анімації 

-музичні дерев’яні інструменти 

-2 полички для рушників 

-стільчики дитячі  

2. проведено капітальний ремонт туалетних кімнат для дітей дошкільного 

віку; 



3. проведено ремонт медичного блоку: - медичного кабінету, - 

маніпуляційного, - ізолятора, - туалетної кімнати; 

Придбано : 

 Безконтактний термометр, 1 шт 

 Килим дезинфікційний, 2 шт 

 Антисептик, 10  кг 

 Деззасіб, 10 кг 

 Лампи бактерицидні, 2 шт 

 Поповнена аптечка невідкладної допомоги медикаментами 

4. проведено капітальний ремонт пральні; 

Придбано: 

- шафа роздягальна; 

- шафи для зберігання м’якого інвентарю; 

- сушка для білизни; 

- корзини; 

- ванна для замочування. 

5. проведено модернізацію системи теплопостачання 

Організація харчування – один із важливих аспектів роботи закладу, який 

проводиться на виконання вимог Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 

17.04.2006р. за №298/227,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234, Закону України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», з 

врахуванням вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР), затверджених наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 01.10.2012 № 590, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 09.10.2012 № 1704/22016. розроблено та забезпечено впровадження 

системи управління  безпечністю харчових продуктів щодо надання послуг 

харчування дітям вимог  ДСТУ 4161:2003 «Системи управління безпечністю  

харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».  

Слід відзначити проведену роботу у даному напрямку: 

- розроблена документація системи НАССР (внутрішніх положень, інструкцій, 

програм-передумов, схем, форм і нормативів якісних показників), що 

регламентує діяльність закладу освіти щодо забезпечення безпеки харчових 

продуктів. 

- розроблені програми-передумови системи НАССР; 

- переглянуто та усунено невідповідності технологічним процесам, асортименту 

продуктів і ризиків, пов’язаних із цим, згідно з Програмами – передумовами; 

- частково оновлено матеріальне забезпечення харчоблоку згідно вимог 

безпечності; 

- проведено навчання членів групи  безпечності ЗДО «Безпечність харчових 

продуктів: сучасне законодавство, сумлінний  виробник, відповідальний 

споживач» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus з 

отриманням сертифікатів. 



У закладі дошкільної освіти реалізовується концепція запровадження системи 

енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми відповідно до 

національного стандарту України ДСТУ ISO 50001:2014.                                               

Енергетична політика: 

- Зниження енергоспоживання в установі. 

- Забезпечення постійного підвищення рівня енергоефективності будівлі 

установи з додержанням комфортних умов перебування в ньому. 

- Забезпечення доступності інформації та ресурсів для досягнення поставлених 

цілей. 

- Дотримання стандартів та вимог в енергетичній сфері. 

- Проектування та капітальний ремонт та реконструкція будівлі закладу 

здійснюється з урахуванням вимог енергоефективності. 

- Ефективна закупівля та використання енергоефективності продуктів та 

послуг. 

Результати роботи з даного напрямку можна прослідкувати нижче у таблиці: 

 
Комунальні 

послуги 

  

2019 рік  І квартал 2020року  
План Факт Відхилен

ня 
Причини 

відхиленн

я 

План Факт Відхиле

ння 
Причини 

відхилення 

Електрична енергія  
(натуральні 

показники, кВт) 
47000 47857 -857 

 
13400 14101 -701 

 
Водопостачання та 

водовідведення  
(натуральні 

показники, м
3
) 

3800 3127 +673 
 

1039 1099 -60 
 

Теплопостачання 
(натуральні 

показники, Гкал) 
586,7 484,682 +102,018 

 
284,9 185,054 +99,846 

 

 

Під час проведення аналізу освітньої і методичної роботи у 2019–2020 н.р., 

враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив 

визначає такі пріоритетні завдання на наступний 2020–2021 навчальний рік: 

1. формування творчо спрямованої особистості дитини, розвитку її власної 

унікальності засобом гри; 

2. продовження роботи по формуванню сталого стилю життя дошкільників через 

інтерактивні форми роботи; 

3. збагачення активного словника дітей раннього віку через різні види їх 

діяльності; 

4. створення належних умов для забезпечення життєдіяльності та розвитку дітей 

у сім’ї та ЗДО на рівні партнерства та співпраці. 

Дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до 

майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, 

яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й 



серця з навколишнього світу – від цього значною мірою залежить, якою людиною 

стане сьогоднішній малюк.  

В.О.Сухомлинський  

 

 


