
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
вул. Шевченка, 1, с. Миколаївка, Сумський район, Сумська область, 42322, тел. (0542)-69-36-30; 

e-mail: osvita_mykolaivka@ukr.net Код ЄДРПОУ 41076631 

  

НАКАЗ 
 

11.03.2020                                     с.Миколаївка                                        № 31-ОД 

  

Про результати аналізу 

запровадження державної 

політики у сфері дошкільної освіти 

громади 
  

На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради від 31.01.2020 № 14-ОД «Про аналіз запровадження державної 

політики у сфері дошкільної освіти громади» 

  

НАКАЗУЮ: 
  

1. Довідку про результати аналізу запровадження державної 

політики у сфері дошкільної освіти громади Миколаївської сільської ради 

взяти до уваги (додаток 1). 

2. Повторно 19.03.2020 р. здійснити виїзд робочої групи до 

Кровненського ЗДО «Пролісок» Миколаївської сільської ради з метою 

продовження збору інформації для аналізу запровадження державної 

політики у сфері дошкільної освіти. 

3. Директорам закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської 

ради (Білан Н.І., Будаковій Л.А.): 

3.1. створити умови запровадження державної політики у закладі 

освіти; 

3.2. продовжувати роботу щодо створення розвивального освітнього 

середовища у закладі освіти; 

3.3. забезпечити усунення недоліків, указаних у довідці до 19.03.2020р. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 

  

mailto:osvita_mykolaivka@ukr.net


Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

11.03.2020 № 31-ОД 

 

ДОВІДКА 

про результати аналізу запровадження державної політики у сфері 

дошкільної освіти Миколаївської сільської ради 

 

Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради від 31.01.2020 № № 14-ОД «Про аналіз запровадження 

державної політики у сфері дошкільної освіти громади» було здійснено збір 

інформації з метою аналізу ефективності запровадження державної політики 

у закладах дошкільної освіти Миколаївської сільської ради. 

Освітній процес у ЗДО громади (Комунальний дошкільний навчальний заклад 

«Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

Кровненський заклад дошкільної освіти «Пролісок» Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області) здійснюється у відповідності до комплексних 

програм «Дитина», «Я у Світі» (нова редакція). 

Обстеження санітарно-гігієнічного та санітарно-технічного стану свідчить про 

те, що у закладах дотримуються санітарного законодавства, а також норм 

організації  харчування дітей.  

Стан укомплектованості КДНЗ «Веселка» працівниками відповідає норам, у 

Кровненському ЗДО «Пролісок» є вакансія медичної сестри. 

Відвідані заняття у КДНЗ «Веселка» показали достатній рівень навчально-

методичної роботи. Слід відмітити роботу закладу щодо створення сенсорної 

кімнати та роботу практичного психолога закладу (Пермякової А. С.), яка вдало 

організовує процес психологічного супроводу дітей у даній кімнаті. Заняття із 

використанням пісочної терапії було побудовано сюжетно цікаво, використано різні 

методики роботи із піском, практичний психолог повністю керувала процесом гри, 

слідкувала за правилами поведінки та безпеки життєдіяльності. Діти класифікували 

предмети за однією із ознак, порівнювали та перегруповували їх за іншими 

критеріями, демонстрували розуміння найпростіших причинних зв’язків, 

орієнтувалися у просторі (зліва – направо), встановлюють послідовність дій (учора, 

сьогодні, завтра), розвивали дрібну моторику, комунікативні здібності та уяву. Було 

створено атмосферу довіри та доброзичливості. 

Вихователь старшої групи (Бакшеєва І. О.) провела заняття  «Геометричні 

фігури» у старшій різновіковій групі на достатньому рівні. Діти показували 

розуміння найпростіших причинних зв’язків, назв геометричних фігур, 

порівнювали їх із об’єктами природи. Проте дане заняття не повною мірою 

відповідало віковим особливостям вихованців та не відповідало плану роботи на 

день. 

Організація роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя, 

безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку у закладах ведеться відповідно до 



нормативних документів. Організація медичного обслуговування дітей, стан 

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у ЗДО на належному рівні. 

В обох ЗДО створено умови для роботи з батьками вихованців. Слід відмітити 

провідну роль керівника у створенні оптимального соціально-психологічного 

мікроклімату в колективі КДНЗ «Веселка» (Білан Н. І.). 

Висвітлення інформації про заклад на сайті та в соцмережах у КДНЗ 

«Веселка» відбувається систематично, на сайті ж Кровненського ЗДО «Пролісок» 

актуальних новин немає. 

Багато порушень виявлено під час аналізу ділової документації у 

Кровненському ЗДО «Пролісок»: 

- Недоліки в оформленні трудових книжок педпрацівників (зокрема при зміні 

власника ЗДО); 

- не прошито журнали, немає відповідного запису «прошито, пронумеровано 

та скріплено печаткою… /повна назва закладу та прізвище керівника/» (журнал 

обліку щоденного відвідування дітьми груп «Дзвіночок» та «Сонечко»); 

- план роботи на літній оздоровчий період затверджений сільською радою, а не 

педрадою ЗДО; 

- протоколи педрад, батьківських зборів ведуться без дотримання єдиної 

форми оформлення, а також не вистачає єдиного підходу до оформлення наказів 

керівника ЗДО; 

- у протоколах педрад немає ухвалених рішень по всім питанням порядку 

денного; 

- питання розділу «Педагогічні ради» річного плану роботи ЗДО не збігаються 

із питаннями проведених педагогічних рад; 

- заняття, проведене практичним психологом, аналізується неправомірно – 

нефахівцем; 

- відсутні плани або графіки відвідування занять, перевірки адміністрацією 

закладу харчоблоку, пральні тощо (план контролю навчально-виховного процесу); 

- у протоколі річного звіту керівника ЗДО головою призначено керівника ЗДО, 

а не обрано із числа присутніх на зібранні; 

- річний план роботи ЗДО містить питання, які не є реалізованими у ході 

роботи; 

- відсутня папка «Свята та розваги»; 

- відсутні матеріали проведених семінарів; 

- відсутні звіти творчих  груп, конспекти занять; 

- відсутня папка «Консультації»; 

- відсутні накази щодо тематичних перевірок; 

- відсутні матеріали спільного із закладом загальної середньої освіти 

психолого-педагогічного консиліуму; 

- відсутній медико-педагогічний контроль; 

- список дітей оформлено із помилками. 

За результатами аналізу впровадження державної політики у дошкільній освіті 

встановлено, що організація харчування дошкільнят у закладах дошкільної освіти 

Миколаївської сільської ради здійснюється відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету 



Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу МОН України та МОЗ 

України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». До початку 2019-2020 н.р. 

видані накази «Про організацію харчування дітей», призначені особи, відповідальні 

за організацію харчування дітей, визначені посадові обов’язки. У закладах освіти 

організовано харчування дітей пільгових категорій. У харчоблоках наявні 

електричні плити, ваги для сирої продукції, ваги для готової продукції, 

холодильники для зберігання м’ясних, рибних, молочних продуктів та зберігання 

добових проб. Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. У 

їдальнях є ванни для миття посуду, проводиться дезінфекція всього посуду, 

прожарювання столового інвентарю. Згідно з нормами на харчоблоках знаходяться 

всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації щодо їх 

застосування. На харчоблоках наявні всі необхідні інструкції та графік прибирання 

приміщень харчоблоку. Прибирання обідніх залів проводиться вчасно, згідно з 

вимогами санітарного законодавства.  

Меню вчасно погоджується з Сумським районним управлінням Головного 

управління Держпродспоживслужби у Сумській області.  

Що стосується впровадження системи НАССР в закладах дошкільної освіти, 

то відповідально до вирішення цього питання підійшло керівництво КДНЗ 

«Веселка». Створена робоча група НАССР, більша частина документації, що 

стосується розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах НАССР, оформлена належним чином, вся продукція 

промаркована, обладнання каліброване згідно з вимогами, має відповідні 

сертифікати і т.п. Колектив працює злагоджено. 

Керівництво Кровненського ЗДО «Пролісок» до питання впровадження 

системи НАССР поставилось не достатньо відповідально. Документація по 

розробці системи хоча і наявна, але не розроблена індивідуально для даного ЗДО. 

Немає співпраці між керівництвом закладу та робочою групою. Система НАССР 

функціонує лише формально. 

Загалом харчоблоки в закладах дошкільної освіти недостатньо забезпечені 

технологічним обладнанням, потребують капітальних ремонтів. Лише за цих умов 

можна говорити про 100 % впровадження системи НАССР на харчоблоках закладів 

дошкільної освіти. 

У цілому робота закладів дошкільної освіти організована відповідно до 

державного компоненту дошкільної освіти і спрямована на повноцінний 

психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у 

школі вихованців. 

 

Рекомендації: 

1. Стан запровадження державної політики у сфері дошкільної освіти 

громади вважати на задовільному рівні. 

2. Продовжити роботу щодо впровадження системи безпечного харчування 

(НАССР). 

Постійно 



3. Директору КДНЗ «Веселка» (Білан Н.І.): 

3.1. Узяти на контроль дотримання виконання щоденного плану роботи 

вихователями. 

Постійно 

 

4. Директору Кровненського ЗДО «Пролісок» (Будаковій Л. А.): 

4.1.  виправити вказані недоліки у діловій документації. 

До 19.03.2020 

4.2.  не допускати виправлень коректором у діловій документації.  

Постійно 

4.3.  забезпечити систематичне оновлення сайту закладу актуальною 

інформацією. 

До 19.03.2020 

4.4.  забезпечити проведення двох занять 19.03.2020 для продовження аналізу 

запровадження державної політики у закладі. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


