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• Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 210 функціонує з 2000 року. 

• Потужність закладу 260 дітей, 14 груп. 

• Відкривався як школа - дитячий садок І ступеня «Осокорки», і на час 

відкриття функціонувало 4 класи початкової школи, 3 групи для 

дітей дошкільного віку, (1 столова для харчування школярів, 1 

музичний зал, 1 фізкультурний  зал, басейн). На час відкриття 

закладу в оренду було надано 6  груп ( Центру  сімейної медицини ) 

комунальному  некомерційному підприємстві «Консультативно – 

діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва »  

• Реорганізація  закладу розпочалася у березні 2013 року. 

• Станом на 31 травня 2018 року 

 
Групи Кількість Кількість дітей 

Ясельна 2 45 

Молодша 2 60 

Середня 2 61 

Старша 2 62 

Всього: 8 228 



                                    В закладі працює – 44 співробітника 

• Педагогічних працівників – 19,  декретна відпустка -5, всього -  24 

      З них: 1 – вихователь-методист, 1 – музичний керівник, 1 практичний   

      психолог, 1 – інструктор з плавання (фізкультури). 

• Технічний персонал -24. 

  

 
Освіта  Закінчили  

педагогічний заклад, 
кількість 

Закінчили  
непедагогічний 

заклад, кількість  

Повна вища освіта (спеціаліст, 

магістр) 

11 2 

Базова вища освіта  (бакалавр) 1 - 

Неповна вища освіта (молодший 

спеціаліст…) 

- 3 

Загальна середня освіта (школа, 

ПТУ…) 
2 - 

Навчаються на денній формі навчання - 

Навчаються на заочній формі навчання 6 



В закладі дошкільної освіти  (ясла – садок) № 210  працюють 

та навчаються в педагогічних університетах 6 співробітників: 

 3  працівника  ІІ курс «Дошкільна освіта» Київський університет  

ім. Б. Грінченка 

1 працівник ІV курс «Дошкільна освіта» Полтавський національний 

педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 

1 працівник V курс Магістратура «Дошкільна освіта» Київський 

університет ім. Б. Грінченка 

1 працівник ІІ курс «Практичний психолог» Інститут післядипломної 

освіти Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка  

 



 
 

Завдання закладу дошкільної освіти №210 -  
“ Створення комфортних умов для гармонійного 

розвитку дитини ” –  

Основний напрямок роботи: 
 

 1. Ранній інтелектуальний розвиток дитини. 
 
 2. Індивідуальний підхід у навчанні та вихованні дітей. 
 
 3. Активна участь сім’ї у навчально-виховному процесі. 
 

 4.Сприяння повноцінному і різнобічному розвитку дошкільника, виховувати 

в нього почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно - 

орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання. 

 
  



 
  

- Заклад працює за освітньою програмою для дітей  
      
      від 2 до 7 років  «Дитина» . 
 
-    Проводиться гурткова робота «Пластилінові  фантазії». 
 
-    Діти з 3-річного віку  вивчають англійську мову  
 
      та займаються хореографією ( додаткові освітні послуги). 
 
-    В 2016 році створено сайт  dnz 210.kiev.ua . 
 
 
  



Навчально-виховний 
процес 





Фізкультурно-
оздоровчий процес 



                              

           

 

 

 

 

Проведення масових заходів:  

                         

тематичні сезонні свята, розваги  

 

   (згідно річного плану роботи) 

 



Осінні барви 



Ярмарок чудовий, 
різнокольоровий 



Зустрічаємо Новий     
                  рік 





Прийшло Різдво 
до нас веселе! 



Свято Весни та мами 



Прощавай, дитячий садок! 



                      Проведення тижня національно – патріотичного виховання  

                   «Україна моя. Батьківщина моя!» 



        Зустріч з представниками  поліції в тиждень «Безпеки дорожнього руху» 



Тиждень безпеки 
життєдіяльності  



 

                                              Різноманітні  виставки  дитячих робіт  

 



 Виготовлення вітальних листівок, малюнків, поробок для воїнів АТО,  
                    збір посилок для дітей луганщини та донеччини. 



 

                                          Проведення заходів за участі батьків: 
дні відкритих дверей , батьківські збори в групах , 

  проведення майстер - класів,  участь у святкових заходах. 



Участь батьків у благоустрою території  



 

Участь у районних заходах: 

                                   Спортивні змагання   «Перші кроки» 

  
 

 



Участь у районному дитячому фестивалі  

дитячої  творчості «Талановита малеча» 



                  Конкурс дитячої аплікації «Зимова казка», за сприяння депутата  

                                Київської  міської  Ради Володимира Гончарова 

 

Районний конкурс  дитячого малюнка  
«Пожежна безпека очима дітей».  

ІІІ  місце 
 Шум Тимофій 

 



 

                Проведення методичного об'єднання на базі  закладу 

                              для музичних керівників  Дарницького району 



 

       Зміцнення матеріально - технічної бази: 

   у 2015-2016 навчальному році 
 

•придбання нових меблів (стільці дитячі,  ігрові  куточки, 

стільці офісні); 

•придбання ігрового та методичного матеріалів; 

•оснащення розвивального середовища в групах; 

•ремонт сходових клітин (І,ІІ,ІІІ поверх) ; 

•ремонт групових  приміщень (спальня, групова кімната, 

роздягалка; 

•ремонт туалетної кімнати медичного кабінету; 

•заміна лінолеуму (центральний вхід) ; 

•Заміна дерев'яних вікон на металопластикові (56 шт.); 

•Заміна дерев'яних дверей на металопластикові (1 шт.) 





 

 Зміцнення матеріально-технічної бази 

 у 2016-2017 навчальному році  
 

• придбання нових меблів (стільці дитячі,  ігрові  

куточки, ); 

• придбання ігрового та методичного матеріалів; 

• оснащення розвивального середовища в групах; 

• ремонт сходових клітин (І,ІІ,ІІІ поверх) ; 

• ремонт групових  приміщень ( роздягалка дитяча); 

• ремонт медичного кабінету та кімнати ізолятора; 

• Заміна дерев'яних вікон на металопластикові на 

сходових клітинах (6 шт.); 

•  Заміна дерев'яних дверей на металопластикові (27 шт.)     





Зміцнення матеріально-технічної бази 

 у 2017-2018 навчальному році 
 

 
 
  

• Придбання нових меблів (стільці дитячі, фізкультурне 

обладнання, халати білі, килими, покривала та постільна 

білизна, столи та ліжечка для дітей, лави дитячі); 

• придбання ігрового та методичного матеріалів; 

     Всього на суму - 235.664. гривні 40 коп.  

• капітальний ремонт групи № 7 ( Комунальним 

підприємством «Житлоінвестбуд УКБ ) – 500.000 грн. 

• ремонт холу ІІ поверху та пофарбування сходових    

     клітин   І – ІІІ поверхи, стенди, ігрові зони, вертикальні           

жалюзі, шафа для акваріума, килими, ножиці садові ….  

 Всього на суму 29. 659 грн. 00 коп.(батьківська громада) 

                       







№ п/п Найменування товару Отримано Кількість  Сума 

1. Килим  липень 1 шт.    23916.00 

Громадська організація «Будуємо разом Україну» 

в особі голови правління Гончарова Володимира Валентиновича 

  

Приватним підприємством школою – дитячим садком «Олімп» в особі 

Лелюк А.А., які надають послуги з додаткового навчання було  

придбано для закладу та надано в користування  

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п Найменування товару Отримано Кількість Сума 

1.  Мікрофон Травень 2018 комплект 1890.00 

2. Вішалка для рушників 5-

місна 

Травень 2018 3 шт. 1530.00 

  ВСЬОГО на суму  - - 3420.00 

                                                                                                                       



 

Робота з даного напрямку проведена 

на достатньому  рівні. 

 Проте поряд з позитивними здобутками існують 

питання які потребують подальшого відпрацювання. 

Це стосується зміцнення матеріально – технічної 

бази, а саме: продовження утеплення фасаду та 

крівлі, капітальний ремонт сходових клітин І-ІІІ 

поверхів, капітальний ремонт приміщення для 

прання білизни, встановлення сучасних ігрових 

майданчиків на території закладу, та заміна  ламп 

зовнішнього освітлення на енергозберігаючі, 

проведення капітальних ремонтів туалетних кімнат 

груп.  



 

Колектив передбачає впровадження  інноваційних 

педагогічних технологій у навчально – виховний  процес 

     Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення 

напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій 

духовного розвитку особистості, створення умов для 

розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про 

принципово нові психологічно - педагогічні ідеї, 

концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з 

її потребами та інтересами. Цьому сприятиме 

впровадження інноваційних технологій у навчально-

виховний процес, забезпечення педагогічного колективу 

новою методичною літературою, періодичними 

підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. 

 



Державні та 
відомчі нагороди 





          Розвиток закладу освіти 

можливий тільки за умов засвоєння 

нововведень та бачення власної 

перспективи розвитку. 

     

Головним є те, що дошкільний 

заклад прагне бути тим місцем, де 

діти завжди можуть фізично 

розвиватись, зміцнювати здоров’я, 

реалізовувати свої здібності, 

товаришувати, весело і щасливо 

жити. 

          
        Дякую за увагу !   


