
ЗВІТ 
ДОШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ                  

(ЯСЕЛ-САДКА) №10 
«КАТРУСЯ» 



   Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 «Катруся»  розташований за адресою:   
вул. Миколайчука,5, розпочав функціонування  1986 році у типовому приміщенні.  Засновником 
закладу є Івано-Франківська міська рада, уповноважений орган – Департамент освіти та науки                

Івано-Франківської міської ради.           



! Установчі документи 
закладу: статут, 
колективний 

договір,правила 
внутрішнього 
розпорядку

!   
! (Інші)

 
          

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується 



Завідувач – Завойська Надія Зіновіївна, освіта  вища,  стаж педагогічної роботи – 38 років.                                            
На посаді керівника закладу – 18 років. 
Нагороджена: Подяка МОН України (2015); Грамота департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2016); Грамота обласного комітету Профспілки 
працівників освіти і науки України (2016); Диплом учасника Всеукраїнського огляду педагогічних інновацій 
(м. Київ, 2017); Диплом лауреата педагогічної премії імені Богдана Ступарика  (розпорядження  міського 
голови від 25.09.2017 № 538-р); Грамота департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 
(наказ від 04.05.2018 № 399); Грамота департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (наказ 
від 26.03.2019 № 267); Грамота МОН України (м. Київ, 2020 В.о. міністра Сергій Шкарлет); Грамота 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (2021, Руслан Марцінків). 



Освітньо-
кваліфікаці

йний 
рівень

9,4

90,6

бакалавр, спеціаліст, магістр
молодший бакалавр, молодший спеціаліст

 

Стаж 
роботи

56,3

15,6

9,4

18,7
до 3 років
до 10 років
до 20 років
більше 20 років

Кваліфікаці
йний рівень

11,11%

2,76%

27,82%

5,51%

8,35%

19,47%

24,98%

спеціаліст вищої категорії -9
спеціаліст І категорії - 7
спеціаліст ІІ категорії - 3
спеціаліст - 2
тарифний розряд  - 10
старший вихователь - 1
вихователь-методист - 4

Всі педагогічні працівники протягом 2020, 2021 року 
на різних онлайн платформах дистанційного 
навчання («Всеосвіта» МФЦЕР, освітній портал 
«Педпреса» додатково, без урахування курсів 

підвищення кваліфікації в ОІППО, підвищили свою 
кваліфікацію.

Педагогічні працівники – 31,  
медичні працівники – 2,  

господарсько-обслуговуючий персонал - 34



!    2 гру

!    Дошкільний вік 
!           10 груп

! Ранній 
вік 

                        Мережа груп

Ранній 
вік 2 
групи

 12 груп 
 360 дітей





Організоване інклюзивне навчання.  
Забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу із залученням 

фахівців



Плануються 
заходи з охорони 
праці й безпеки 
життєдіяльності

На постійному 
контролі питання 

дотримання 
вимог 

відповідних 
законодавчих і 
нормативно-

правових актів

Навчання всіх 
учасників 
освітнього 
процесу 

способам 
запобігання 
травматизму

Перемога в огляді-конкурсі "Краще підприємство, установа, організація з 
охорони праці" (2021 рік)

Створення безпечних умов 



 
З метою надання якісної освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості в закладі 

розроблені 

•    Сукупність 
умов,процедур та заходів 
у закладі,що 
забезпечують 
ефективність освітніх і 
управлінських процесів 

•Забезпечує норми 
та правила етичної 
поведінки,професійн
ого спілкування між 
працівниками 
закладу,батьками, 
громадськістю

•Комплекс освітніх 
компонентів для 
досягнення 
вихованцями 
результатів навчання

• Визначає основні 
тенденції 
розвитку закладу

Програма 
розвитку 
закладу 

(2021-2025)

Освітня 
програма 
закладу

   Положення   
про внутрішню 

систему 
забезпечення 
якості освіти

Положення про 
академічну 

доброчесність



В умовах 
карантину

Пріоритети освітнього     
процесу

Підвищення 
якості освітньої 

діяльності 
закладу

Створення та 
забезпечення  
здорового,  
безпечного,  
комфортного 
середовища 

Підвищення 
цифрових 
навичок 
педагогів

Створення 
відеозанять 

Застосування 
дистанційних 
технологій

Зміст освітнього процесу визначається 
Базовим компонентом дошкільної освіти 

Відповідно до Програми розвитку дитини 
дошкільного віку «Українське дошкілля»  

та річного плану роботи

  Результативність: 83% дітей мають високий чи вище середнього 
рівня особистісний розвиток, готові до навчання в НУШ.



Слайд  4 

															Інноваційні	педагогічні	технології	
 

 

 
 

Г.Альтшуллер ТРВЗ, що дає змогу організувати та координувати діяльність 
вихованців, сприяє розвитку допитливості, мислення, мовлення

Л.Шелест «Розвивальне читання», технологія раннього навчання читанню 

LEGO-технологія, що сприяє формуванню позитивної мотивації до 
конструктивної діяльності, активного включення дитини в процес гри, створює 
основу для формування учбових навичок

М.Єфименко «Театр фізичного виховання (елементи)», що спрямована на 
розвиток і оздоровлення дітей

О. Білан, К.Крутій «Навчання дітей розповідання за схемою»

Д. Кюїзенер «Палички Кьюїзенера», для розвитку у дітей математичних 
здібностей

Н. Гавриш «Використання коректурних таблиць в організованій навчально-
пізнавальній діяльності дітей»



ДНЗ

База практики Прикарпатського університету імені 
Василя Стефаника

Обмін досвідом з освітянами                                            
інших міст України Співпраця з ОІППО

       
 Поширення досвіду. Власні методичні розробки педагогів схвалені науково-
методичною радою ОІППО: 
 - «Розвиток креативності дітей засобами бісероплетіння. Гурткова робота». 
                                                                                                 Вікторія Панфілова      
 -  «Розвиток творчої уяви старшого дошкільного віку засобами 
образотворчого мистецтва»                                                          Лілія Галюк    
                         
 - «Особистісно орієнтовані підходи до розвитку мовлення дошкільників»  
                                                                      
Людмила Озорович 
 



Сучасний освітній простір





ВПРОВАДЖУЄМО НОВІ НОРМИ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ  
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 
24.03.2021 №305. 

         З метою контролю безпеки харчування на харчоблоці діє система НАССР.

                                              Забезпечено пільгове харчування вихованців:

12 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям»; 

  4  дітей з  особливими освітніми потребами;  19 дітей  учасників бойових дій;   41 дитина із багатодітних сімей;

                                                           1 дитина з числа внутрішньо переміщених осіб 





 
 
 
 
 

Завдяки співпраці з благодійною організацією «Благодійний фонд «Катруся», залученню бюджетних коштів Івано-Франківської міської ради, депутатських міської та обласної рад, спонсорських реалізовано  ряд 
соціально-економічних проєктів, що суттєво покращили умови перебування дітей та забезпечили якість освітнього процесу 

    

! Здійснено: 
! - капітальний ремонт огорожі; 
! - ремонт ігрових павільйонів; 
! - ремонт фізкультурного залу

! Придбано: 
! - килимове покриття музичного залу; 
! - килимові доріжки для коридорів; 
! -кухонне обладнання; 

електром’ясорубка; 
! - музичний центр; піаніно; 
! - праски

! Обладнано: 
! - ресурсну кімнату; 
! - музичний та фізкультурний зали 

! Замінено: 
! - вхідні двері на енергозберігаючі; 
! - вікна; 
! - внутрішні системи: опалення та 

водопровідно-каналізаційну;  
!  - ігровий павільйон



• «Капітальний ремонт із заміною вікон у 
приміщенні басейну», 2015р. 25 000

• «Садочок – теплий дім, у ньому затишно усім», 
2016р. (заміна вхідних дверей) 30 000

• «Створення умов для проведення фізкультурно-
оздоровчої роботи та спортивного дозвілля дітей 
– запорука виховання здорової нації», 2017р. 

35 000

•«Сучасна пральня – запорука чистоти 
закладу», 2018р. 42 900

• «Сучасним дітям – простір для розвитку», 2019р. 
(обладнання ресурсної кімнати) 25 000

• «Модернізація матеріальної бази  дошкільного 
закладу – умова підвищення якості освітнього 
процесу», 2020р. (придбання технічних засобів) 

35 000

В	рамках	Конкурсу	проєктів	та	програм	розвитку	місцевого		
самоврядування	та	громадянського	суспільства	реалізовано	проєкти:

• «Сучасна пісочниця – майданчик дитячої мрії», 
2021р. 52 000

          БО    
“Благодійний фонд     
“Катруся”

Місцевий   
бюджет

21250 3750

25000 5000

24500 10500

30000 12900

17500 7500

24500 10500

36400 15600



Капітальний ремонт 
благоустрою території 
(брукування)





Зовнішнє освітлення по всій території





Облаштування спортивного майданчика





 Ремонт фізкультурного залу та 
придбання спортивного інвентарю 



Капітальний ремонт 
басейну із заміною 
вікон у приміщенні    

басейну





Обладнано 
ресурсну кімнату



Оновлено інтер’єр музичного залу













              Капітальний ремонт туалетних кімнат усіх вікових груп



                   Ремонт харчоблоку



Ремонт пральні



       Участь в благодійних акціях





    Колектив закладу разом з громадськістю мікрорайону «Каскад», депутатами міської ради займалися збором та 
передачею на Схід України благодійної допомоги учасникам бойових дій та навчальних закладів



                  Виховуємо патріотів, майбутнє 
України



   З метою ознайомлення з пам’ятками 
Прикарпаття, духовним збагаченням 
колектив закладу щорічно відвідує 

історичні місця нашого краю





Обіг коштів по ДНЗ

Видатки на утримання ДНЗ №10 у 2021 році становили: 
! Комунальні послуги – 1 895 300 грн 
! Продукти харчування – 952 000 грн 
! Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3 800 грн 
! Придбання обладнання –  99 200 грн 
! Заробітна плата та нарахування на заробітну плату –  
   11 043 600 грн  
Загальна сума – 13 957 700 грн 
Витрати на 1 дитину в рік становлять – 38 771 грн



        Дошкільний заклад має офіційний сайт у мережі Інтернет. Електронна адреса сайту http://
katrusya.if.ua 

       На даному веб-ресурсі висвітлюється достовірна інформація про нормативні засади та основні 
напрями діяльності навчального закладу; про освітні послуги, які надаються дошкільним навчальним 

закладом, специфіку його роботи; відбувається інформування громадськості про досягнення та 
перспективи розвитку ДНЗ, про інновації та нововведення у галузі освіти.  

Кожна вікова група  на сайті має свою сторінку

     Електронний реєстр дітей

    Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 
23.12.2021 № 446-19 «Про затвердження Положення про 

автоматизовану систему «Е-Садок» для реєстрації дітей до 
комунальних закладів дошкільної освіти Івано-Франківської 

міської територіальної громади» здійснено перенесення даних 
(всіх списків дітей) з платформи dity.if.ua на платформу 

sadok.blogly.com. Зараз триває електронна реєстрація на 
платформі sadok.blogly.com, тих дітей, які у 2022/2023 
навчальному році поступатимуть у дошкільний заклад.



Забезпечуємо затишок та 
комфорт, яскраві і 
незабутні враження 

дитинства!


