


Стоїть малий будиночок 

А в ньому сто доріжок 

Там чути голосочки 

Дзвінкіші, ніж дзвіночки 

І весело, і дружньо 

В будинку тім живуть. 

Будинок той – садочок, 

«Зміною» зовуть.  



Дошкільний навчальний заклад розпочав роботу у 

1967 році. 

Форма власності – комунальна. 

Тип закладу – ясла-садок 

 Мета дошкільного навчального закладу: 

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття 

дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний 

розвиток, соціальну адаптацію та готовність  

продовжувати освіту. 



Дошкільний навчальний заклад відвідують діти віком  

від 2-х до 6-ти років 

Функціонують 11 груп 

З них: 2 групи раннього віку 

            9 груп дошкільного віку 

Режим роботи: 

- 4 групи працюють у 10,5 годинному режимі; 

- 7 груп працюють у 12,0 годинному режимі 



Група «Малятко» Група «Барвіночок» Група «Джерельце» 

Група «Сонечко» Група «Пролісок» 



Група «Веселка» Група «Світлячок» Група «Бджілка» 

Група «Пізнайко» Група «Калинка» Група «Капітошка» 



В ДНЗ працюють 49 працівників 

З них: 

- 23 педагогічних працівника 

- 26 осіб обслуговуючого персоналу 

Освіта: 

- вища освіта – 16 (33%) працівників 

- неповна вища освіта – 33 (67%) 

працівників 



В ДНЗ працюють 23 педагогічних працівника 

За освітою: 
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За стажем роботи: 
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Черненко Олена Іванівна 

Освіта: вища 

Педагогічний стаж: 28 р. 

На посаді: 22 р. 

Здійснює керівництво і контроль за 

діяльністю дошкільного закладу; відповідає 

за реалізацію завдань дошкільної освіти, 

визначених в Законі України «Про 

дошкільну освіту» та забезпечує рівень 

дошкільної освіти у межах державних вимог 

до її змісту і обсягу 



Подольська Тетяна Володимирівна 

Освіта: вища 

Педагогічний стаж: 28 р. 

Стаж роботи на посаді: 16 р. 

 

Основні завдання у роботі вихователя-

методиста: виявляти, розвивати і 

зрощувати творчі паростки в 

особистості педагога 



Денисенко Ліна Віталіївна 

 

Вважає, що турбота про здоров’я 

дітей – найважливіша праця. Від 

життєрадісності, бадьорості 

дітей залежить їх духовне життя, 

світогляд, розумовий розвиток, 

міцність знань, віра у свої сили 



Білоруцька Юлія  

Анатоліївна 

Іщук Ксенія  

Анатоліївна Що таке музика, як 

навчитися розуміти і 

любити її, дізнаються 

малята на музичних 

заняттях 



Осінцева Оксана Геннадіївна 

 

Допомагає адаптуватися дитині в 

оточуючому середовищі; проводить 

роботу щодо зміцнення та 

збереження психологічного здоров’я 

дитини; здійснює психологічний 

супровід навчально-виховної роботи 

щодо підготовки дітей до навчання у 

школі; організовує просвітницьку та 

консультативну роботу з учасниками 

навчально-виховного процесу 



В дошкільному закладі працює 

логопедичний пункт, де вчитель-

дефектолог Руденко Ірина 

Анатоліївна проводить 

корекційно-відновлювальну 

роботу з вихованцями зі 

звуковимови та 

звукосприймання 



Ткач Наталія  

Олександрівна 

Алексєєнкова  

Олена Іванівна 

Навчають дітей створювати художні 

образи за допомогою різних видів 

образотворчої діяльності; навчають 

володінню  різними технічними 

прийомами та методами роботи з 

різним матеріалом; формують 

готовність до естетичного 

сприймання різних видів 

образотворчого мистецтва. 



Грицкова 

Юлія 

Вікторівна 

Морозюк 

Оксана 

Вікторівна 

Захарченко 

Олена 

Михайлівна 

Химич 

Людмила 

Вікторівна 

Терзі 

Анна 

Юріївна 

Борисенко 

Наталія  

Володимирівна 

Самоха 

Тетяна 

Петрівна 

Захарченко 

Неля 

Костянтинівна 

Радченко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Лотова 

Вероніка 

В’ячеславівна 

Євсєєва 

Олена 

Володимирівна 

Гужва 

Інна 

В’ячеславівна 

Євтухович 

Лариса 

Кимівна 



Основним методичним принципом гурткової роботи в дошкільному 

навчальному закладі є створення умов творчого самовираження 

вихованців та розвитку їх здібностей. 



Професія педагога вимагає 

постійного творчого пошуку. 

Вони ніколи не зупиняються на 

досягнутому, підвищують свій 

кваліфікаційний рівень через 

різні форми освіти, що 

призводить до узагальнення 

власних педагогічних досвідів 

Вчитель-дефектолог  Руденко 

Ірина Анатоліївна 

 

«Розвиток фізіологічного та 

мовного дихання у дітей 

дошкільного віку з мовленнєвою 

паталогією» 



Вихователь Радченко Тетяна 

Анатоліївна 

 

«Формування шанобливого ставлення до 

культури українського народу, шляхом 

ознайомлення дошкільників з 

українською народною іграшкою» 

Вихователь Алексєєнкова 

Олена Іванівна 
 

«Формування мовленнєвої 

компетенції старших 

дошкільників засобами 

опорних схем-моделей» 



Вихователь Лотова Вероніка В’ячеславівна 

 

«Екологічне виховання дітей дошкільного 

віку шляхом ознайомлення з природою 

рідного краю» 

Вихователь Євсєєва Олена 

Володимирівна 
 

«Формування у дошкільників основ 

здорового способу життя шляхом 

ознайомлення з будовою тіла, 

вдосконалення навичок особистої 

гігієни, профілактики дитячого 

травматизму» 



Впровадження сучасних педагогічних технологій, 

правильно організована діяльність дошкільнят забезпечують 

достатній рівень інтелектуального розвитку 



У розвивальних зонах малятам завжди знайдеться заняття по душі 



Різноманітний і цікавий світ іграшок допомагає малюкам зробити перші 

кроки у пізнанні навколишнього 



Вихователі дошкільного навчального закладу приділяють велику увагу 

впливу природних чинників на виховання дошкільників 



Без радості  неможлива гармонія здорового тіла і здорового руху 



Дошкільний навчальний заклад є творчою лабораторією з навчання дітей 

основам безпеки життєдіяльності 



Сім’я – це основне середовище особистісного розвитку дитини, 

співучасник виховного процесу, рівноправний союзник і партнер 

дошкільного навчального закладу 




