
Дошкільний 

навчальний заклад 

«Калинонька» 

 

 
 

Де ми знаходимось: 

 
 Адреса:77041,с. Пуків, Рогатинського 

району,Івано-Франківська область 

 

Тип закладу - загального розвитку; 

Форма власності-державний; 



 

 

Завідувач : Третяк Галина Дмитрівна, 

освіта вища, стаж роботи 20 років.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт закладу 
станом на 01.09.2013 р. 

 

 Кількість дітей - 17; 

Кількість груп - 1; 

Проектна потужність - 22 місця; 

Кількість працівників - 9, 

             з них: 

  педагогічні - 4 

обслуговуючий персонал – 5 

 

 

Кадри 

 
 

Кількісний склад 
Завідувач – 1 

Вихователі – 2  

Музичний керівник – 1 



 
 

Якісний склад  

Вища освіта – 2 

Середня спеціальна – 2 

 

 

Віковий склад 
З 40 до 50 років – 3 чоловік 

З 50 і більше років  - 1 чоловік 

 

 Стаж роботи  

З 10 до 20 років – 2 педагоги 

20 і більше років – 2 педагоги 



 
 

РЕЖИМ РОБОТИ  ДНЗ 
 

8.00 – 8.50 Прийом дітей, ігри, індивідуальна робота з батьками, 
епізодичні спостереження, праця в куточку природи і т.д. 
8.50 – 9.10 Ранкова гімнастика, виховання культурно-гігієнічних 
навичок під час миття рук, відвідування туалетної кімнати 
9.10 - 9.20   Підготовка до сніданку 
9.20 – 9.40 Сніданок 
9.40 – 9.50 Полоскання ротової порожнини, підготовка до 
заняття    
9.50  - 10.40           Заняття (групові, індивідуальні)   
10.40 – 10.50        Підготовка до прогулянки (прапорці, 
спортивний та ігровий інвентар) 
10 .50 – 12.00       Прогулянка (екскурсії, спостереження, праця 
на ділянці ,ігри, виїзди, пішохідні переходи, гурткова робота, 
змагання, розваги і т.д.) 
  
12.00 – 12.15       Підготовка до обіду   
12.15 – 12.45        Обід 
12.45 – 15.30        Полоскання ротової порожнини . Підготовка 
до сну  ( читання казки перед сном). Сон. 
15.30 – 16.00    Поступове пробудження, коригуючи гімнастика, 
гімнастика пробудження, сольові доріжки, масаж. 
16.00– 16.30         Підготовка до вечері. Вечеря. 
16.30 - 17.15         СХД, ,гурткова робота, індивідуальна робота 
з розділів програми, господарсько-побутова праця, ігри на 
свіжому повітрі, індивідуальна робота з батьками 
17.15 – 17.45        Відхід дітей додому 
17.45 – 18.00        Підготовка групи до нового навчального дня 
            
 



 

Напрями роботи 
 

Активізація  роботи щодо створення 

оптимальних  умов для всебічного  

розвитку дошкільнят, забезпечення та 

зміцнення фізичного, психічного та 

соціального  здоров'я. 

 

 

Формування комунікативної функції 

мовлення дітей дошкульного віку. 

 

 

Розвиток реалістичних уявлень дітей про 

явища природи, елементи екологічного 

світорозуміння, дбайливого ставлення до 

довкілля. 

 

 

Удосконалення форм і методів навчально  - 

виховного процесу щодо підготовки дітей 

до навчання в школі. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 


