
 

У 2019-2020 навчальному році в дошкільному закладі 

функціонувало 14 груп, в яких виховувалось та навчалось 385 дітей. 

З них: 3 групи раннього віку, 1 група короткотривалого перебування 

дітей, 10 груп молодшого і старшого дошкільного віку (у тому числі 

2 групи компенсуючого типу  для дітей з порушеннями  мовлення). 

Режим роботи відповідав запитам батьків. З 12 годинним режимом 

працювала 1 група, з 10,5 годинним – 12 груп, з 4 годинним – 1 група.  

У наступному році плануємо наступну мережу груп: 

- Раннього віку – 4 групи (з них короткотривалого перебування 

– 1 група) 

- Молодші – 3 групи 

- Середні – 2 групи 

- Старші – 3 групи 

- Компенсуючого типу: 1 середня, 1 старша. 



Запис вихованців у ЗДО ще не зроблений у зв’язку з 

карантинними обмеженнями. Та аналіз електронної черги дає 

можливість зрозуміти, що діти 2-х років будуть зараховані всі. 

Трирічні будуть зараховані з 1 по 10 включно. Місця для дітей 4-х та 

5-ти річного віку в закладі відсутні.  

 

Для дітей, які залишаються в електронній черзі, за сприянням 

управління освіти  і науки Сумської міської ради будуть винайдені 

місця в інших садочках міста розташовані максимально зручно по 

відношенню до проживання або місця роботи батьків. 

В школу ідуть 99 дітей. Залишаються у ДНЗ 4 дитини 6-річного 

віку, всі вони мають підстави. 

Нам важливо створити такі умови в закладі, щоб діти 

насолоджувались дитинством під час перебування у ньому, а  

педагоги продуктивно працювали над втіленням в практику 

оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини, 



її нахилів та здібностей. Для цього необхідна відповідна 

матеріально-технічна база.  

 

Фінансування матеріально-технічного забезпечення «Зірниці» 

здійснюється Сумською міською радою. Розвитку матеріальної бази 

закладу за звітний період сприяли також кошти депутатів на 

виконання виборчих програм і доручень виборців, а також кошти 

державної субвенції. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 У серпні-вересні 2019 року за кошти держсубвенції, залучені 

народним депутатом Олегом Медуницею, були виконані роботи по 

заміні всіх вікон та дверей у заклад на енергозбережувальні. 

Загальна вартість робіт 1314000,00. Ці роботи проходили в процесі 

підвищення енергоефективності закладу. 

  

 

 



 

 Також відбулась модернізація опалювальної системи на 

енергоефективну. Восени 2019 року заклад підлягав міжнародному 

аудиту з енергоменеджменту на відповідність національному 

стандарту України ІSO 50001:2011. Вивченню підлягала система 

енергозбереження, моніторингу використання енергоресурсів 

закладу, а також напрями роботи з колективом, вихованцями та 

батьківською громадою щодо формування екологічної свідомості. 

Як результат – висока оцінка аудиторів. 



 

За кошти на виконання виборчих доручень депутатів Сумської 

міської ради Ірини Губської (20000,00грн.), Андрія Крамченкова           

(30000,00 грн.). були придбані матеріали для продовження ремонту 

стель закладу (гр. «Колобочки», «Малятко», «Казкарики», 

«Бджілки», «Сонечко», «Веселки»). 

 

 

 



 

За кошти на виконання виборчих доручень депутата Сумської 

міської ради Олександра Зименка замінені дві  комп’ютерні системи 

для бухгалтерів закладу та придбаний ноутбук (44970,00 грн.).  

 

Взимку 2020 року за сприянням заступника міського голови 

Віри Мотречко та депутата СМР Олександра Зименка виконані 

роботи по освітленню території дошкільного закладу. 



 

У грудні 2019 року Сумською міською радою були виділені 

кошти для проведення капітального ремонту туалетної кімнати 

групи «Дивосвіт» (99470,00 грн.). В цьому році СМР також 

заплановані 100000,00 грн. на ремонт туалетної кімнати групи 

«Колобочки». 

Для підтримання відповідного стану закладу в продовж року 

постійно відбуваються певні роботи. На кошти, заплановані в 

кошторисі закладу, виконано частковий ремонт труб гарячого 

водопостачання у підвальному приміщенні, а також гарячого та 

холодного водопостачання  в буфетних та туалетних кімнатах груп 

(«Мультяшки», «Бджілки», «Капітошки», «Квіточки», «Малятко», 

«Казкарики», «Колобочки», «Дзвіночки», «Сонечко», «Веселки»), 

стояк у буфетній групи «Мультяшки», заміна унітазів в групах 

«Бджілки», «Квіточки», змішувачів в групах «Сонечко», «Бджілки», 

«Колобочки», «Веселки», «Казкарики», «Малятко», «Дзвіночки», 

«Мультяшки», а також мийки в буфетних кімнатах груп «Дзвіночки» 



(продовжуються роботи в групах «Казкарики», «Колобочки»). В усіх 

приміщеннях другого поверху на радіаторах установлені крани 

Маєвського. 

 

Велика подяка батькам за розуміння проблем, пов’язаних з 

утриманням садочка та бажання покращити умови перебування 

дітей. Саме вами були виконані роботи: 

 група «Колобочки» - ремонт роздягальні та придбання штор; 

 група «Мультяшки» - виконаний ремонт спальної кімнати; 

установлені екрани радіаторні; 

 група «Квіточки» - ремонт роздягальні та групового приміщення; 

 група «Казкарики» - ремонт спальної кімнати; заміна вимикачів; 

 група «Бджілки» - ремонт туалетної кімнати; 

 група «Дивосвіт» - придбано куточок ряження, шафа в туалетну 

кімнату, дитячій стіл та 2 стільця; 

 група «Сонечко» - ремонт спальної кімнати; 



 група «Зірочки» - ремонт групового приміщення та спальної 

кімнати; 

 група «Веселки» - ремонт групового приміщення та спальної 

кімнати. 

ПРОБЛЕМИ 

У 2018 році за сприянням депутатів Лантушенко та Жиленко 

зроблено кошторисні розрахунки для ремонту даху закладу. Шкода, 

що можливість виконання даних робіт відсутня у зв’язку з 

відсутністю фінансування. А потреба дуже серйозна.  

Система протипожежної безпеки закладу потребує виконання 

наступних робіт: обладнання системами протипожежного захисту 

(системою пожежної  сигналізації, відповідною системою керування 

евакуюванням людей та системою централізованого пожежного 

спостереження) відповідно до ДБН, а також систему внутрішнього 

протипожежного водопостачання в приміщенні підвалу виконати з 

металевих труб.  

Маємо необхідність в оновленні павільйонів і ігрових та 

спортивних ділянок на території, заміні асфальтового покриття на 

території садка. Хочемо поступово відремонтувати туалетні кімнати 

всіх груп, відремонтувати ганки та приямки, відмостки по периметру 

будівлі. Необхідно демонтувати теплицю, яка знаходиться в 

аварійному стані, виконати санітарну та омолоджувальну підрізку 

дерев. Ми розуміємося на господарських питаннях, які є 

першочерговими , ставимо питання перед управлінням освіти і 

науки СМР про їх фінансування, намагаємось залучати депутатів 

СМР, спонсорів. І дуже сподіваємось на підтримку хоча б у 

вирішенні основних з них.  

Це що стосується матеріально-технічного забезпечення. 



 

 У дитячому садку створені всі умови для самоосвіти педагогів, 

постійного росту їх професійної майстерності, розширення 

кругозору, удосконалення педагогічних умінь і навичок. Зростання 

педагогічної майстерності вихователів було забезпечено різними 

формами методичної роботи: семінари, семінар – практикуми, 

групові консультації, тренінгові заняття,  творчі зустрічі, педагогами 

проводилися різні майстер – класи. Було проведено навчання з 

домедичної допомоги.  



 

В закладі педагоги ділилися досвідом на колективних 

переглядах занять. Троє педагогів здобувають вищу дошкільну 

освіту.  

 
Протягом  2018- 2020 року сертифікований курс к.п.н. Деркач 

О.О. з арт-терапії проходили 2 педагоги – Шевич К.В. та Івченко Г.О.  



Брусовцова Л.М., Глупак О.С.- музичні керівники,  відвідали 

майстер-клас Анастасії Комлікової «Презентація нового альбому 

«Музика для малюків». 

Шевич К.В., Гончаренко О.Б. пройшли сертифікований курс 

«Цифрова освіта». 

За період карантину педагоги проходили онлайн-навчання на 

різних платформах, зокрема suto-tc.com, osvita.diia.gov.ua, 

vseosvita.ua. Всі члени ВГО АПДО мали можливість відвідувати 

майстер-класи на платформі Microsoft Teams в групах «Управлінська 

школа» та «МетоПростіР». 

 

Велика увага приділяється роботі з колективом, формуванню 

атмосфери довіри, взаємопідтримки, прагнення до постійного 

розвитку. Ми постійно організовуємо і спільне дозвілля з колективом: 

творчі майстер-класи, конкурси молодих спеціалістів. 

Традиційним для нас є екскурсії по Україні. Восени ми відвідали  

у Харкові парк Горького та екопарк Фельдмана. Колектив дошкільного 

закладу прагне до постійного вдосконалення та розвитку закладу 



ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ У 2019-

2020  РОЦІ  

Протягом навчального року педагоги ЗДО брали участь в 

заходах різного рівня 

 

В червні 2019 року Шевич К.В. приймала участь у роботі 

круглого столу та презентувала досвід роботи з питання «Автономія 

і самостійність – переваги та перешкоди для директорів закладів 

дошкільної освіти Святошинського району у м.Київ». 

У серпні 2019 року Шевич К.В. на секційній нараді для 

керівників ЗДО міста презентувала діяльність фестивалю 

«Перспектива», оскільки декілька років поспіль є організатором 

регіонального фестивалю у місті Суми. 

На серпневій конференції брала участь у панельній дискусії з 

питань дошкільної освіти у місті. 



Доповідала на нараді керівників про окремі  питання 

впровадження системи НАССР у закладі дошкільної освіти. 

В розрізі діяльності ВГО АПДО є членом робочої групі при 

дирекції якості освіти м.Київ по формуванню критеріїв якості освіти 

закладів дошкільної освіти України. 

Фестиваль «Перспектива» в березні 2020 року не відбулась 

у зв’язку з  карантином.  

 

6 листопада на базі закладу відбувався Всеукраїнський 

науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування 

здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку» 

на Сумщині.  

 

В листопаді 2019 на базі нашого ЗДО проведено  обласний 

семінар для практичних психологів «Використання технік арттерапії 

у роботі практичного психолога ЗДО», де психолог закладу Івченко 

Галина Олександрівна презентувала власні напрацювання. Також  

Галина Олександрівна в розрізі діяльності психологічної студії ВГО 



АПДО у жовтні 2019 року на  Всеукраїнському семінарі 

«Упровадження арттерапії в роботу з дітьми дошкільного віку» у м. 

Київ виступала з питанням «Арттерапія в роботі з дітьми 

дошкільного віку: реалізуємо відповідально». Проводила майстер-

клас на Всеукраїнській конференції «Арт-педагогічні технології у 

здоров’язбережувальній діяльності сучасних закладів освіти»  на 

базі СДПУ ім. А. С. Макаренка, а в лютому - на  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та 

критичних ситуаціях життя». 

 

 В лютому на базі закладу відбувся семінар-тренінг проєкту 

«Впевнений старт» – концептуальні особливості освітньої системи 

для середнього та старшого дошкільного віку, який провели: 

Піроженко Тамара Олександрівна, завідувач лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, науковий керівник 

проєкту «Впевнений старт»; Хартман Олена Юріївна, старший 



науковий співробітник лабораторії психології дошкільника 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 

психологічних наук, співавтор освітньої програми для дітей 

старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; Волошина Ірина 

Василівна, методист Української академії дитинства, координатор 

проєкту «Впевнений старт». Внученко Наталія Борисівна, 

вихователь нашого закладу, презентувала досвід впровадження 

програми. 

 

У серпні 2019 року заклад посів І місце в номінації “Міський 

дошкільний навчальний заклад” в обласному огляді – конкурсі на 

кращу організацію оздоровлення дітей улітку в закладах дошкільної 

освіти у 2019 році. 

Мірошниченко А.А. брала участь у конкурсі від журналу 

«Дошкільне виховання» №6/2019р. - Нестандартне фізкультурне 



обладнання з посібником «Спортивна галявина» і посіла призове 

місце. 

У вересні 2019 року педагогічний колектив Сумського 

дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №18 

“Зірниця” Сумської міської ради був нагороджений Грамотою 

міського голови. 

У жовтні 2019 року  в рамках проведення Всеукраїнського 

конкурсу перспективного педагогічного досвіду впровадження 

програмно – методичного комплексу «Впевнений старт: старший 

дошкільний вік»  - перше місце в номінації «Від задуму дитини – до 

спільної дії» посіла вихователь Внученко Наталія Борисівна. 

 

Інформація про роботу закладу та досвід роботи педагогів 

висвітлювалася в ЗМІ. У липні вийшла стаття в журналі 

«Практичний психолог: Дитячий садок» №7/2019 – «Долаємо страхи 

за допомогою малюнка-гри», практичний психолог Івченко Г.О. 



У вересні стаття в журналі «Практика управління дошкільним 

закладом» №9/2019 «Як запровадити фінансову автономію закладу: 

перший крок»; №11/2019 «Другий крок до фінансової автономії: 

оновлюємо статут і штатний розпис»; №01/2020 «Робоче місце 

бухгалтера: облаштовуємо з нуля» –, завідувач  Шевич К.В. 

В  газеті «Педагогічне перо» в січні 2020року  вийшли дві 

статті: «Цікава ідея та творчий педагог – успіх гарантовано», 

вихователя-методиста Гончаренко О.Б.  і   «Brickmate в Зірниці»,  

вихователя-методиста Мельник А.В.  

У вересні в новинах каналу АTV висвітлювали хід проведення 

благодійної ярмарки. 

 

 У дошкільному закладі проводились тематичні тижні: 

толерантності, психології, охорони праці, здорового способу життя, 

сім’ї,  безпеки дитини. 

 

 



 

 З  2019 року наш заклад є учасником  проекту «Сприяння освіті» 

в місті Суми на виконання меморандуму про взаєморозуміння між 

Міністерством освіти і науки України та фондом  Тhe Foundation 

(королівство Данія) в Україні.  Відповідно до плану заходів проекту 

«Сприяння освіті» в різних закладах дошкільної освіти області 

протягом року проводилися  тренінги з метою упровадження ігрових 

та діяльнісних методів в освітній процес, в яких брали участь наші 

вихователі.  

Педагогічний колектив взяв участь у дитячій архітектурній 

виставці-конкурсі «Успіх» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, 

навчання та натхнення Play Fest 2020. Також в листопаді 

організовано Brickmate для педагогів ЗДО №13 «Купава»,  де 

педагоги ділилися досвідом використання LEGO в освітньому 

процесі. Також досвід роботи висвітлюється на Facebook у групі 

«Сприяння освіті» та «Play Fest – 2020». 



 

 

 Співпраця з Патрульною поліцією, ЦЕНТУМ (станція юних 

натуралістів) КУ ССШ №17, Сумською обласною федерацією сумо 

та клубом «Чемпіон», 

СОІППО, педуніверситет, краєзнавчим та художнім музеями, 

театрами. 

 



 

Для забезпечення цілісного педагогічного процесу в нашому 

закладі відмінно була налаштована робота з батьками. Щоб 

підвищити їх педагогічну культуру, вихователі використовували 

різноманітний арсенал традиційних та нетрадиційних форм і 

методів. Спеціалісти та вихователі надавали психолого-педагогічну 

допомогу батькам. 



 

Проводилися творчі посиденьки з майстер-класами різної 

тематики; виставки сімейної творчості, які  сприяли збагаченню 

сімейного дозвілля; родинні свята тощо.  

 



Особливо активною була робота в групах, що працюють за 

програмою «Впевнений старт», через кожні три тижні в середніх 

групах «Зірочки», «Веселки» проводилися підсумкові тематичні дні 

із залученням батьків і організацією різноманітних форм роботи: 

творчої, театралізованої, кулінарної, ігрової тощо   

 

Батьки разом з вихователями ходили на екскурсії організовували 

знайомство дітей зі своїми   робочими місцями. 



 

У закладі діє Інтернет-сайт, який систематично оновлюється і 

поповнюється корисною інформацією та  сторінка у фейсбуці, де 

регулярно висвітлюються новини з життя дошкільного навчального 

закладу.  Більшість батьків закладу цікавилися подіями, активно 

спілкувалися в соціальній мережі фейсбук. Розширилися можливості 

спілкування з батьками  через електронні засоби інформування. 

Вихователі повідомляли батьків через мережу Viber про життя і 

діяльність їх дітей протягом дня. 



 

 

Активізувалася онлайн робота з батьками під час карантину. 

Вихователі систематично у Viber, Telegram надавали практичні 

рекомендації по організації дозвілля з дітьми вдома, надсилали 

відео-заняття.  Проводили он-лайн заняття в Zoom. 

Напрямів роботи багато, в центрі кожного з них – дитина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


