
Додаток 35  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності у сфері дошкільної освіти  Валякузьминського ДНЗ 

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

 

Працівники закладу освіти Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток 

потреби 

1 Працівники, усього 16 15 7 

2 Педагогічні працівники, 

усього: 

6 5  

 у тому числі ті, що:    

 мають відповідну освіту 6 5 12 

 працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

- - - 

3 Медичні працівники (в разі 

наявності), усього 

1 1  

 у тому числі ті, що мають 

відповідну освіту 

1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 36  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти  

Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками 

 

Найменування приміщень 

навчально-виховного 

призначення і майданчиків 

(відповідно до нормативів 

матеріально-технічного 

забезпечення та санітарно-

гігієнічних вимог) 

 

Кількість 

приміщень, 

майданчиків 

(одиниць) 

 

Площа з розрахунку на 

одну дитину (кв. метрів) 

Власні, в 

оперативному 

управлінні, 

наймі/оренді 

приміщення, 

майданчики 

ясельного 

віку 

дошкільного 

віку 

Ігрові кімнати 2 - 1.00 Власні 

Спальні кімнати 2 - 0.9 Власні 

Роздягальні кімнати 2 - 0.5 Власні 

Музично-спортивний зал 1 - 1.4 Власні 

Ігрові майданчики 2 - 19 Власні 

Спортивний майданчик - - - Власні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток 37  

до Ліцензійних умов 

 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

Інформація про програмно-методичне забезпечення 

 
Найменування програм та 

навчально-методичних посібників, 

які використовуються 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено 

(схвалено) 

Рік 

затвердження 

(схвалення) 

Базовий компонент дошкільної 

освіти 

так Міністерство освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Наказ МОН 

молодь спорту 

від 22.05.2012 

№ 615 

Програма розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське 

дошкілля» 

так Міністерство освіти 

і науки України   

Лист МОН від 

09.12.2011р. 

 № 1/11-11601 

«Дошкільнятам – освіта для 

сталого розвитку» 

так Схвалено для 

використання у 

дошкільних 

навчальних закладах   

комісією з 

дошкільної 

педагогіки та 

психології Науково-

методичної ради з 

питань освіти МОН 

України (лист 

№2.1/12-Г-156 від 

28.12.2015;протокол 

№5 від 23 грудня 

2015р.) 

Лист ІІТЗО 

від 25.07.2014 

№ 14.1/12-Г-

1359 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Ліцензований обсяг 

Ліцензійний обсяг по закладу 60 особи.  

Фактична кількість осіб 56 дитина. 

 


