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Гарасимівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка»
Обертинської селищної ради Івано-Франківського району

 Івано-Франківської області  код ЄДРПОУ 23806378
78051, вулиця Українська, 5А ,с. Гарасимів, тел. 4-82-01

 
                                                                    

 

               Адміністрація Гарасимівського ЗДО «Росинка»

- Директор ЗДО «Росинка»  - Мулик Марія Михайлівна;

- Профспілкова організація – голова ПК Марук С.Я.

- Батьківський комітет – голова Боднар Уляна Василівна
-                           Члени   Марук Галина Ярославівна
-                                      Крижанівська Галина Василівна      
- Педагогічна рада – голова Мулик Марія Михайлівна;
                         Секретар Марук С.Я.
                         Вихователі Марущак Ю.М.
                                     Артиш Г.І.(музкерівник)                        

 

                    Директор ЗДО                          Мулик М.М        
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Гарасимівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка»
Обертинської селищної ради Івано-Франківського району

 Івано-Франківської області  код ЄДРПОУ 23806378
78051, вулиця Українська, 5А ,с. Гарасимів, тел. 4-82-01

_____________________________________________________________________
 

         Кадрове забезпечення Гарасимівського ЗДО

Гарасимівський  заклад дошкільної освіти укомплектований  педагогічними 
кадрами згідно штатного розпису. Так у садку працює: 
 1 директор,
 1 музичний керівник,
 2 вихователі,
 2 помічники вихователя,
 1 кухар,
 1 машиніст з прання і ремонту білизни,
 1 сторож,

Також сезонний працівник – 1сезонний кочегар.
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    Список вихователів Гарасимівського ЗДО станом на 1 жовтня 2021 р.

№ Прізвище,ім’я
по батькові

Число,
Місяць,
Рік нар.

стат
ь

Категорія 
звання

посада Назва
навч.закладу, який 
закінчив

Спеціальність 
за одержаною 
освітою

Основний 
робітник
чи сумісник

Заг.
Стаж
Пед..
роботи

З якого 
часу 
працює в 
даній 
школі

Нава
нтаж
ення

Назва 
навчальн
ого 
закладу,д
е 
здобуває 
кваліфіка
цію 
заочно

Приміт-
ка

 1 Мулик Марія
Михайлівна

04.02.
1978

Жін вища директор Коломийський
Індустріально-
Педагогічний
Технікум -1997
Прикарпатськ.
Держуніверсит.
  2000 р.

Вихователь 
ДНЗ

Вчитель
поч.класів

Осн. 23  1998/
2008 1

2 Артиш Галина
Іванівна

23.10.
1957

Жін Спеціаліст музичний
керівник

Івано-Франківськ
ий 
педінститут-1987

Калуське, 
культосвітнє
Училище 1977

Вчитель рос. 
мови

Керівник
хор.кол.

Осн. 35  1994
0.25

3 Марук Світлана
Ярославівна

28.05.
1984

Жін Спеціаліст
Другої 
категорії

вихователь Прикарпатськ.
Держуніверс.
    2006
Прикарпатськ.
Держуніверс.
        2012

Вчитель 
укр.мови
і літер.
Вихователь
 ДНЗ

Осн. 12                    2009 0.65 .

5 Марущак Юлія
Михайлівна

27.07.
1993

Жін Спеціаліст 
другої 
категорії

вихователь Прикарпатськ.
Держуніверс.
        2015

Вихователь
ДНЗ

Осн.  6                2014      0.65

.

                                                                                                                       
                                 Директор                                 

М.М.Мулик 
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  Аналіз матеріально-технічної бази  закладу дошкільної 
освіти 
Заклад  дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка» розміщений в типовому 
двоповерховому приміщенні. Проектна потужність ЗДО «Росинка» складає 39 
місць. Заклад розрахований на 2 групи. 

Територія закладу має огорожу по всьому периметру. Майданчики 
знаходяться в безпосередній близькості від входу в приміщення.

Навчально-матеріальне  забезпечення відповідає Закону України «Про 
дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», , типовому переліку обов'язкового 
обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в закладах дошкільної 
освіти».

В групових кімнатах створені необхідні умови для якісної організації 
життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані 
меблями відповідно до віку дітей, які відповідають гігієнічним та санітарним 
вимогам.

Будівля знаходиться у задовільному стані і відповідає 
санітарно-гігієнічним нормам. Щороку проводиться поточний ремонт усіх 
приміщень, , ревізія каналізаційних систем. Встановлено лічильники 
електричної енергії, водонагрівач.

Харчоблок частково забезпечений необхідним технологічним 
обладнанням, інвентар промаркований та використовується за призначенням, 
поповнюється та оновлюється.  
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Директор ЗДО             М.М.Мулик
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      Адміністрація Гарасимівського ЗДО інформує про те, що  організація 

освітньго процесу у закладі дошкільної освіти «Росинка»  проводиться 

українською мовою.

                Директор ЗДО              Мулик М.М.
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 ____________________________________________________________________________________________________________

Інформація про наявність вакантних посад по Гарасимівському ЗДО 
«Росинка»

   Адміністрація Гарасимівського ЗДО інформує, що станом на 01.09.2021 року  
вакантні посади відсутні.

Директор ЗДО               Мулик М.М.
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Інформація про освітні програми, що реалізуються у 

Гарасимівському закладі дошкільної освіти

Протягом року здійснювалось поповнення програмно-методичної бази 
ЗДО навчально-виховними програмами, навчально-методичними та 
навчально-наочними посібниками рекомендованими Міністерством освіти і 
науки України для використання в дошкільному закладі. Гарасимівський  
заклад дошкільної освіти працює за програмою «Соняшник». Педагоги 
використовують в роботі широкий спектр підписних періодичних виданнь 
«Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «БВДС», «Дошкільний 
навчальний заклад», «Розкажіть онуку», Базовий компонент дошкільної освіти в 
Україні(нова редакція), наочні та дидактичні посібники рекомендовані МОН 
України.

        Директор ЗДО                 М.М.Мулик
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Правила прийому дітей до Гарасимівського закладу дошкільної освіти 

До Гарасимівського закладу дошкільної освіти  «Росинка» діти приймаються 
згідно Закону України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту», віком від трьох 
років. 

Для зарахування у дошкільний заклад необхідно пред’явити: медичну довідку 
про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, 
свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення батьківської 
плати, заява.

                    Директор ЗДО           М.М.Мулик
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Результати освітньої роботи

    Основним акцентом у освітній роботі закладу є максимальна гуманізація 
педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему 
самоосвіти та інноваційну технологію, дітям надано можливість для розвитку 
здібностей через оновлення та створення ігрових центрів усіх груп.
Організація навчально-виховного процесу була спрямована на реалізацію 
основних завдань закладу, при визначенню яких були враховані їх сучасність, 
актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи у 
між атестаційний період.
    У даний період колектив закладу працював творчо і відповідально. 
Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки 
до навчального року, виконання вимог режиму ЗДО, рівень педагогічної 
майстерності педагогів, що атестуються. 
   Для вирішення завдань, що ставилися перед педагогічним колективом, 
проводилася робота спільних спостережень та пошуку з боку педагогів. Спільна 
робота  закладу дошкільної освіти та школи.   Реалізація наступності з боку 
дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого 
дошкільного віку до систематичного навчання
і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову,    
комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психологічних 
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процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. А саме:
o проявляють пізнавальний інтерес до навколишнього світу і взаємин 

людей;
o уміють адекватно поводитися в колективі, бути ввічливими, вихованими, 

приймати правильні рішення в різних життєвих ситуаціях;
o мають сформовані уявлення про доброту, гуманність, чесність, 

справедливість як важливі якості взаємин між людьми;
o проявляють прихильність до дорослих та однолітків; уміють висловлю-

вати своє ставлення; прагнуть позитивної оцінки навколишніх;
o здатні до особистісного контакту з дорослими;
o уміють регулювати свої емоції;
o володіють вміннями планувати, організовувати свою діяльність (гру, 

працю), прагнуть досягти позитивних результатів в індивідуальній і 
спільній діяльності;

o уміють розв'язувати проблемні ситуації;
o дотримуються правил особистої гігієни, знають основні ознаки здоров'я, 

усвідомлюють необхідність проведення профілактичних заходів;
o уміють самостійно організувати рухливу, народну, дидактичну, 

сюжетно-рольову гру, розподіляти ролі;
o володіють навичками основних рухів, уміють доцільно їх використову-

вати в разі потреби;
o ознайомлені з правилами пожежної безпеки, вуличного руху, безпеки в 

побуті, у природі та з правилами поведінки з незнайомими людьми;
o уміють спілкуватися з людьми різного віку, статі;
o знають свої права та відповідально виконують обов'язки;
o ознайомлені з предметами довкілля, цінують працю інших людей;
o мають уявлення про державу, її символи;
o мають елементарні уявлення про історію України, її столицю, село, в 

якому проживають;
o ознайомлені з культурою свого народу (народні ігри, іграшки, ремесла, 

календарно-обрядові свята, звичаї та обряди, народний одяг);
o мають сформований інтерес до історії рідного краю;
o знають імена рідних людей, поважають родину, родинні обереги, 

складають родинне дерево;
o знають характерні ознаки об'єктів природи (сонце, вода, повітря, ґрунт, 

пісок, глина);
o знають назви свійських і диких тварин, птахів, кущів, лікарських рослин, 

грибів, квітів, городніх рослин, садових рослин, комах;
o доглядають за квітами куточка природи;
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o володіють трудовими вміннями та навичками, проявляють працьовитість, 
повагу до праці;

o усвідомлюють, що стан здоров'я залежить від чистоти повітря, ґрунту, 
води;

o мають елементарні знання про космос;
o мають розвинені навички самообслуговування, господарсько-побутової 

праці, праці в природі; 
o вміють виготовляти прості вироби з паперу, тканини, природного 

матеріалу;
o чітко й правильно вимовляють звуки української мови;
o мають розвинене граматично-правильне та зв'язне мовлення ;
o мають навички культури мовлення;
o мають розвинену дрібну моторику (вміння володіти олівцем, ручкою, 

ножицями);
o знають жанри художніх творів, передають зміст українських народних 

казок, уміють характеризувати персонажів твору;
o мають уявлення про основні одиниці мовлення (звук, слово, речення);
o уміють лічити в межах 10, робити нескладні усні обчислення, розв'язувати 

арифметичні задачі;
o встановлюють закономірності, причинно-наслідкові зв'язки;
o уміють спостерігати, обстежувати, аналізувати, виокремлювати головне і 

другорядне, порівнювати і запам'ятовувати;
o уміють здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності, 

перевіряти зроблене, виправляти помилки, робити висновки;
o здійснюють співставлення за величиною, довжиною, масою, об'ємом, 

орієнтується у просторі та часі;
o мають розвинене абстрактно-логічне мислення (здатність розуміти 

символи і, формулюючи запитання, самостійно розмірковувати, знаходи-
ти причини явищ, робити прості висновки);

o мають сформовані елементарні уміння економії;
o уміють виокремлювати суттєві явища навколишнього середовища, 

порівнювати їх, бачити їх подібність і відмінність;
o малюють, ліплять, аплікують, використовуючи нетрадиційні техніки зо-

браження предметів;
o уміють розрізняти музичні твори, танцювати, відтворюючи в рухах 

ритмічний малюнок; співати виразно, без напруження; грати на дитячих 
музичних інструментах;

o виготовляють власноруч і з допомогою дорослого конструкції, будівлі, 
саморобки, використовують їх для реалізації ігрових задумів;
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o уміють застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, 
досліджувати, продукувати ідеї;

o беруть участь в іграх-драматизаціях, іграх-інсценуваннях, театралізованих 
іграх, передаючи образ за допомогою засобів зовнішньої виразності та 
пантоміми, вносять творчі фрагменти в театралізацію;

o самостійно організовують і здійснюють театралізовано-ігрову діяльність.
Показником результативності роботи закладу дошкільної освіти є успішність   
навчання вихованців у школі.
    Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови 
для самореалізації особистості дитини, формуючи уміння пізнавати 
навколишній світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуті уміння і 
навички. Завдяки умілому педагогічному керівництву та залученню дітей до 
різних видів діяльності, дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів 
здібностей.

     Директор ЗДО                                   М.М.Мулик



13

Україна

Гарасимівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка»
Обертинської селищної ради Івано-Франківського району

 Івано-Франківської області  код ЄДРПОУ 23806378
78051, вулиця Українська, 5А ,с. Гарасимів, тел. 4-82-01

 
Створення умов для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами.

    Організовуючи роботу закладу слід звернути увагу і на можливість 
навчання дітей з особливими освітніми потребами. З цією метою обладнано 
пандус біля дверей  закладу дошкільної освіти, внутрішній туалет. З 
педагогами та іншими працівниками проводилася робота з питань інклюзивної 
освіти (бесіди, консультації, тощо). Кожен, незалежно від стану здоров`я, 
наявності фізичного чи розумового порушення, має право на одержання якісної 
освіти.

Дитина з особливими потребами, яка може бути включена в навчальний 
процес, осягає основи незалежного життя, засвоює  нові форми 
поведінки, спілкування, взаємодії, вчиться виявляти активність, ініціативу, 
свідомо робити вибір, досягати згоди у розв`язанні проблем, приймати 
самостійні рішення. Такий вихованець має отримати рівні можливості у 
навчально-виховному процесі з іншими дітьми. При цьому оцінювання має 
проводитися щодо конкретних досягнень дітей незалежно від їхнього 
інтелектуального, фізичного, соціального чи емоційного стану. У групі дитина 
має отримати широкі можливості для вибору, заохочення до критичного 
мислення, творчості, винахідливості, вмінню відповідати за свої рішення і 
допомагати іншим. Включення дитини з особливими освітніми потребами в 
освітній процес дитячого садка дає їй змогу взаємодіяти з іншими дітьми, 
спостерігати за ними, наслідувати їх, отримуючи такий же соціальний досвід, як 



14

і всі ровесники. Спільні заняття сприятимуть концентрації уваги дитини, 
посиленню її мотивації до навчання.

Директор ЗДО              М.М.Мулик

Україна
Гарасимівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка»

Обертинської селищної ради Івано-Франківського району
 Івано-Франківської області  код ЄДРПОУ 23806378

78051, вулиця Українська, 5А ,с. Гарасимів, тел. 4-82-01

 
 

Умови призначення керівника Гарасимівського 

закладу дошкільної освіти

Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному 
законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно 
володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання 
(призначення) визначаються спеціальними законами та установчими 
документами закладу освіти. (Згідно закону України «Про освіту» частини 2 
статті 
Директор закладу дошкільної освіти:
 відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом 
України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у 
межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 здійснює керівництво і контроль за діяльністю  закладу дошкільної 
освіти;
 діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, 
установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
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 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  закладу 
дошкільної освіти; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 
збереження матеріально-технічної бази закладу;
 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної 
освіти;
 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх 
виконання;
 затверджує штатний розпис за погодженням із уповноваженим органом;
 контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 
правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 
виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, 
здібностям і потребам;
 підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 
замінюють;

щороку звітує проосвітню, методичну, економічну і фінансово-господарську 
діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах .

Директор ЗДО                         М.М.Мулик
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УКРАЇНА

Гарасимівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка»
Обертинської селищної ради Івано-Франківського району

 Івано-Франківської області  код ЄДРПОУ 23806378
78051, вулиця Українська, 5А ,с. Гарасимів, тел. 4-82-01

 

 
 

 

Інформація про фактичну кількість дітей, які виховуються у 
Гарасимівському ЗДО «Росинка»

Адміністрація Гарасимівського ЗДО повідомляє, що у 2021-2022 році  
фактична кількість вихованців становить 20  дітей.

Директор ЗДО                  М.М.Мулик
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