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                     2021 рік 



 

     Дошкільний навчальний заклад № 19 «Троянда» розміщений за адресою 

вул. Галицька, 101А.  

     Розпочав свою роботу згідно рішення міської ради від 17 січня 1967 року 

№ 30/4 ( рішення виконкому Івано-Франківської міської ради  про 

затвердження акту приймання дитячого садка ).  Діти відвідують дошкільний 

заклад  з 01 березня 1967р. Цього року нам виповнюється 55 років. 

     Керівник закладу Вірстюк Надія Василівна, освіта вища, Рівненський 

педагогічний інститут, спеціальність дошкільна освіта, кваліфікація викладач 

педагогіки і психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання. 

Працюю в даному закладі після закінчення вузу: на посаді вихователя-

методиста  2,5 роки, а з 1981 року на посаді завідувача дошкільного закладу.  

        На сьогоднішній день  в дошкільному закладі функціонує 11 груп , з 

яких 9  груп дітей дошкільного віку та 2 групи дітей раннього віку,з них з 

режимом роботи 10,5 годин – 3 групи та 12 годин -  8 груп. Працюють 4 

інклюзиві групи.  Розрахований на 210 дітей із загальним розвитком, працює 

за п’ятиденним робочим тижнем. Зараз дошкільний заклад відвідує 304 дітей. 

В закладі працюють 63 працівники, з них 32 педагогічних працівники і 31 

технічний працівник.  

Освітній рівень педагогічного складу: повна вища освіта -29 педагогів, базова 

вища 3 педагоги. 

За стажем роботи до 3-х років – 3 , до 8-ми років – 4, до 20 - 9,більше 20 років 

– 16 педагогів. 

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії 14 

педагогів, спеціаліст першої категорії 4, спеціаліст другої кваліфікаційної 

категорії – 5, спеціаліст -9. Два педагоги мають звання вихователь-методист, 

1 педагог – старший вихователь. 

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному  закладі у 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Базового компоненту дошкільної освіти,затвердженого наказом 



Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 року № 33, Положення 

про заклад дошкільної освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2003 № 305 зі змінами від 27.01.2021 року Постанова 

Кабінету Міністрів № 86, 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 

(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших 

нормативно-правових актів, власного Статуту, який зареєстрований 

виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.      

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти 

забезпечується через комплексну освітню програму розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля» (автор О.І.Білан, за загальною 

редакцією О.В. Низковської)  

Організація освітнього процесу у інклюзивних групах здійснюється за 

освітніми програмами для роботи з дітьми, що мають особливі освітні 

потреби (відповідно до нозології), рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України. Це : Комплексна програма розвитку для дітей дошкільного 

віку з аутизмом «Розквіт»,Типова освітня програма для дітей з порушенням 

слуху (глухих). 

Працюємо за парціальними програмами: 

«Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських 

цінностях». Навчальна програма та календарно-тематичний план (автори 

А.М.Богуш, І.Л.Сіданіч, В.Є. Сучок); 

 «Про себе треба знати, про себе треба дбати». Парціальна програма з основ 

здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (автор 

Лохвицька Л); 

 «Казкова фізкультура» Парціальна програма з фізичного виховання дітей 

дошкільного віку (автор Єфименко М. )  



  Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих 

здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності 

продовжувати освіту.  

   У закладі створено умови для реалізації здібностей, інтересів, потреб і 

всебічного розвитку кожної дитини.  Функціонує музична та спортивна  зали, 

спортивний майданчик Усі приміщення ДНЗ відповідають не лише 

санітарно-гігієнічним нормативам, але і сучасним вимогам, естетично 

оформлені.  Територія закладу впорядкована і прекрасно озеленена. З ранньої 

весни і до пізньої осені квітнуть чарівні троянди. 

 

Пріоритетними напрямами в роботі ДНЗ є духовно-моральне та 

національне виховання,  безпека життєдіяльності дитини.  

Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на 

модернізацію освітнього процесу, підвищення його ефективності, 

впровадження новітніх освітніх технологій та передового педагогічного 

досвіду, створення єдиного розвивального простору. 

Для задоволення потреб батьків працюють гуртки для дітей: 

з хореографії - керівники Типусяк Т.В., Білуник М.Б. 

 «Веселі нотки» - керівник Цвігун Л.В., 

«Дивосвіт» (театралізована діяльність) керівник Типусяк Т.В. 

“Здоров’ятко” керівник Кваснюк М.Й. 

Надаються додаткові платні послуги: 

з навчання дітей англійської мови (вчителі Демянів О.Л., Нікуліна І.І.); 

      Дошкільний навчальний заклад є опорним з питання  «Організація 

безпеки життєдіяльності  та цивільного захисту у ДНЗ». На базі ДНЗ було 

проведено  семінар з безпеки життєдіяльності, перегляд занять та різних 

видів діяльності дітей для слухачів курсової підготовки ОІППО, навчальний 

семінар для керівників ДНЗ області з питання ведення цивільного захисту.  



Разом з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Івано-Франківської області видано методичний посібник « 

«Організація цивільного захисту в закладах дошкільної освіти».  Дошкільний 

заклад є базовим для проходження практики студентів Прикарпатського 

національного університету. 

Одним із напрямків методичної роботи в ДНЗ є вивчення     та впровадження 

новітніх освітніх технологій , наукових ідей, авторських програм, кращого 

педагогічного досвіду.  

Практичний психолог Іванна Коргуник розробила авторські розвивальні 

програми : «Мандрівка у країну любові та доброти» ( для дітей  4-5 років), та  

«Забави для малят», ( адаптаційні заняття для дітей раннього віку). 

Досвід вихователя Прусак Л.М «Краєзнавство як засіб національного 

виховання» схвалений ІМЦ.  

Прусак Л.М., тема: «Ознайомлення дошкільників з цілющими 

рослинами рідного краю» (технологія «Дитина в довкіллі») , 

 Турчин Н.Л., Дмитрів Я.З., тема: «Формування логіко-математичної 

компетентності дітей дошкільного віку» (технологія «ТРВЗ»),  

Смоляр І.Г. тема:  «Виховання творчої особистості дошкільника 

засобами  художньо-естетичної діяльності», ( технологія «Методика розвитку 

творчих здібностей на заняттях з малювання», автор Л. Шульга ), 

Гнатюк О. В.,  Беденкова М.І., Пащак І М., Пилипів Л. Ю.,Дворська І.С. 

поглиблено працюють над проблемою «Національного і духовно-морального 

виховання  дітей на християнських цінностях». 

Кваснюк М.Й, інструктор з фізкультури, активно впроваджує авторську 

інноваційну  програму  М.Єфименка «Казкова фізкультура». 

Типусяк Т В., музичнмй керівник, інтегровано і креативно працює у 

взаємодії з дітьми, педагогами і батьками по здоров’язбережувальній 

технології «Музикотерапія». 



Шевчук М.І. «Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей 

дошкільного віку». 

Результати психологічного обстеження дітей старшого дошкільного віку 

щодо  визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності 

та виявлення рівня особистісного розвитку дошкільників свідчать про те,  що 

83% дітей мають високий чи вище середнього рівень особистісного розвитку.        

Важливим питанням є організація  раціонального харчування дітей. 

Систематичний контроль за якістю харчування здійснювався завідувачем 

ДНЗ та сестрою медичною старшою Кібель  Л.В..  

З 1 вересня 2021 року харчування дітей здійснюємо відповідно до норм і 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою КМУ від 24.03.2021 

№ 305 та постанови Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 28.07.2021 № 786, 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

17 квітня 2006 року № 298/227 зі змінами згідно наказу Міністерства освіти і 

науки , Міністерства охорони здоров’я від 26.02.2013 року № 202/165  згідно 

з рекомендованим примірним чотиритижневим меню. В закладі харчуються 

64 дитини пільгових категорій ( 21 дитина батьків учасників АТО, 6 дітей  

малозабезпечених сімей, 3 – внутрішньопереміщені особи, 4 – діти з 

особливими потребами, 30 дітей з багатодітних сімей). 

      Найважливішою подією в роботі закладу була програма модернізації 

енергозбереження НЕФКО. Було проведено робіт за кошти єврокредиту на 

суму 9 542 011гривень та по контрактах і грантах на суму 143 тисячі 438євро, 

що в загальному становить 13 мільйонів 845 тисяч 140 гривень. 

Було утеплено 2150 м2 фасаду, утеплено 1429 м2 горища, утеплено 275м2 

цоколя, замінено 4 вікна та 6 дверей,встановлено 195м2 відмостки. 

 Встановлена система вентиляції: 33 рекуператори та 21 вентилятор. 

Повністю замінено систему опалення: замінено 152 батареї, встановлено 

теплу підлогу в шести групових приміщеннях, встановлено індивідуальний 



тепловий пункт. В результаті аналізу економія теплоспоживання становить  

30%. Встановлено вихід на дах в трьох корпусах та замінено 4 сходові марші 

запасних протипожежних виходів. 

 Велика подяка Міському голові Руслану Марцінківу, першій заступниці 

Міського голови Вікторії Сусаніній,  заступниці Міського голови Вікторії 

Дротянко, директору Департаменту освіти та науки Ігорю Максимчуку. 

Витрати з бюджету за 2021 рік становлять 11 млн. 692 тисячі 245 гривень: 

Комунальні послуги -  908442гривні (тепло 678881грн., водопостачання і 

водовідведення  - 63284грн., електроспоживання - 166276 грн.); 

Заробітна плата з нарахуваннями  - 9млн.450 тисяч; Харчування  - 621559 

гривень; Медикаменти  - 3400 гривень; ігрове обладнання - 39955 грн.,  

Депутатські кошти  - 21126 грн., спецкошти 51254 гривні ( пральна машинка, 

праска, порохотяг, ноутбук). 

Встановлено бруківку на суму 594 тисячі гивень. 

Вартість перебування в закладі  на 1 дитину становить: за рік  38тисяч 461 

гривня, або 193 гривні за 1 день. 

 У ДНЗ з 2007 року функціонує благодійна організація « Благодійний 

фонд Троянда 19». Ми приймаємо участь в усіх конкурсах, які проводяться в 

місті. Зокрема, у міському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування втілили такі проекти: 

2017 рік - «Світлиця Прикарпаття», 2018 рік - «Дитячий майданчик 

«Світлофор» з вивчення правил дорожнього руху», 2019 рік – 

«Облаштування дитячих майданчиків ігровим обладнанням», 2021рік - 

«Казковий майданчик в ДНЗ № 19 «Троянда». 

Ми брали участь кожного року в проектах Бюджету участі, але нам 

кожного разу не вистачало голосів для перемоги. 

         Батьки є активними учасниками освітнього процесу. Допомагають у 

збагаченні розвивального середовища, приймають активну участь в 

освітньому процесі. Багато заходів проводилося в режимі онлайн. Всі 

педагоги справилися з цим завданням та опанували роботу в програмах 



ZOOM, Meet. Багато спілкування з батьками відбувається у Viber, Facebook, 

на сайті закладу. 

В закладі створено сайт troyanda19.if.ua. 

У ДНЗ налагоджена культура праці, створений хороший психологічний 

мікроклімат, високий рівень взаєморозуміння та співпраці між працівниками 

ДНЗ, педагогами та батьками. Колектив дружній, творчий.  

  


