
Презентація діяльності Сумського дошкільного навчального закладу 

(центр розвитку дитини) №18 «Зірниця» Сумської міської ради 

(матеріали до співбесіди) 

У 2017-2018 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 

груп, в яких виховувалось та навчалось 407 дітей. З них: 3 групи раннього віку, 

1 група короткотривалого перебування дітей, 10 груп молодшого і старшого 

дошкільного віку (у тому числі 2 групи компенсую чого типу з порушеннями  

мовлення). Режим роботи відповідав запитам батьків. З 12 годинним режимом 

працювала 1 група, з 10,5 годинним – 12 груп, з 4 годинним – 1 група.  

У наступному році плануємо дещо змінити мережу груп. У зв’язку з 

великою кількістю 3-х річних дітей, зареєстрованих в електронній черзі, 

прийняли рішення за рахунок однієї групи раннього віку відкрити додатково 

одну групу молодшого віку. 

Таким чином плануємо на 2018-2019 навчальний рік: 

- Раннього віку – 2 групи 

- Короткотривалого перебування – 1 група 

- Молодші – 4 групи 

- Середні – 2 групи 

- Старші – 3 групи 

- Компенсуючого типу: 1 середня, 1 старша. 

В черзі залишаються діти 2-х років та діти 4-х років. Звертаюсь до 

управління освіти і науки Сумської міської ради з проханням про допомогу у 

розташуванні в дошкільні заклади дітей особливо у середні групи. 

В школу ідуть 113 дітей. Залишаються у ДНЗ 8 дітей 6-річного віку, всі 

вони мають підстави. 

(таблички мережа) 

Для того, щоб педагоги закладу продуктивно працювали над втіленням в 

практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини, 

її нахилів та здібностей. Щоб діти насолоджувались дитинством під час 



перебування у нашому закладі дуже важливо створити відповідну 

матеріально-технічну базу.  

Засновником нашого закладу є Сумська міська рада, яка з березня 2016 

року здійснює повне фінансування матеріально-технічного забезпечення 

«Зірниці», організовує ремонти приміщень та їх господарче обслуговування. 

Також розвитку матеріальної бази сприяв внесок депутатів Сумської міської 

ради. 
 

2017 2018 

ВСЬОГО НА УТРИМАННЯ 

ЗАКЛАДУ 

6519545,75 7549612,17 

Зарплата працівників 4351042,00 4986729,00 

Оплата комунальних послуг 856394,00 690349,00 

Харчування дітей 940356,00 

Загальний фонд: 

424606,00 

Спецфонд: 

515750,00 

1309008,00 

Загальний фонд: 

606915,06 

Спецфонд: 

702093,00 

Оздоровлення дітей влітку 11744,75 

Загальний фонд: 

10995,00 

Спецфонд: 

749,75 

14971,17 

Загальний фонд: 

12502,00 

Спецфонд: 

2469,17 

Придбання товарів Загальний фонд: 

188212,00 

Загальний фонд: 

253331,00 

Оплата послуг Загальний фонд: 

83597,00 

Загальний фонд: 

165224,00 

Спецфонд: 

0,10 

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 88200,00 Загальний фонд: 

100000,00 

Спецфонд: 

30000,00 

 

 



Влітку 2017 року було проведено капітальний ремонт пральні. Замінено 

вікна, двері, відремонтовано підлога, стелі та стіни всіх приміщень. Замінено 

проводку, світильники, сантехніку, труби, каналізації та водогону. Придбано 

нові меблі. Використано 75000,00 гривень, виділених на капітальний ремонт  

Було придбано новий сучасний сушильний барабан за кошти державної 

субвенції, залучені народним депутатом Олегом Медуницею. СЛАЙД 6 

Також за його сприянням на харчоблок закладу придбано дві електричні 

плити, електросковороду, котел електричний, м’ясорубку, тістоміс. Умови 

праці на харчоблоці покращилися. Та збільшення електронагрівального 

обладнання веде до збільшення витрат електроенергії. Поки що ми ще 

вкладаємося в ліміти, але відчуваємо, що швидше за все виникнуть проблеми 

їх недостачі. 

На сьогодні в закладі за кошти інвесторів відбувається процес 

модернізації опалювальної системи на енергоефективну. 

Методичний кабінет, як інтелектуальний центр дошкільного закладу 

розвиватись має постійно. Тому, відповідно обладнавши його ми не 

зупинились та за фінансової підтримки депутата СМР Олексія Крамченкова  

навесні 2018 року придбали ноутбук та сучасний фотоапарат для фото і 

відеозйомки та спрощеного звітування  про виконану роботу на сайті та в 

соцмережах. 

За кошти на виконання виборчих доручень депутата Сумської міської 

ради Ірини Губської плануємо продовжувати ремонт стель закладу. Кошти в 

кошторисі на червень 2018. 

За допомоги депутата Сумської обласної ради Сергія Іщенко планується 

придбання 6 пожежних шаф та 4 вогнегасників. 

Також в липні запланована заміна на протипожежні 3 дверей та вікон в 

групі «Мультяшки» на пластикових за участі депутатів Сумської міської ради 

Олександра Зименко та Дениса Бутенко. Кошти заплановані на липень. 

За сприянням депутатів Лантушенко та Жиленко зроблено кошторисні 

розрахунки для ремонту даху закладу. Нажаль, поки що інформації про 



надходження коштів відсутні. А потреба дуже серйозна. Під час дощу чи 

танення снігу збираємо воду в тазки. 

 Проблемним залишається питання ремонту каналізації. Кошти не 

виділені були минулого року. Немає їх і на сьогодні. 

Окрім того готуємо кошторисні розрахунки на ремонт туалетних кімнат 

груп. 

Маємо необхідність в оновленні павільйонів і ігрових та спортивних 

ділянок на території, заміні асфальтового покриття на території садка та 

прилеглій, заміні вікон. Маємо проблему освітлення території та багато інших, 

пов’язаних з фінансуванням.  

І дуже сподіваємось на підтримку хоча б у вирішенні основних з них. 

Це що стосується матеріально-технічного забезпечення. 

 

У дитячому садку створені всі умови для самоосвіти педагогів, постійного 

росту їх професійної майстерності, розширення кругозору, удосконалення 

педагогічних умінь і навичок. Зростання педагогічної майстерності 

вихователів було забезпечено різними формами методичної роботи: семінари, 

семінар – практикуми, групові консультації, тренінгові заняття,  творчі 

зустрічі, педагогами проводилися різні майстер – класи, запрошувалися колеги 

із інших закладів дошкільної освіти: Зайченко Наталія Іванівна провела 

майстер-клас по розгляду картин методом багатоканальної діяльності, а Коба 

Лілія Юріївна провела навчання по впровадженню програми «Впевнений 

старт». В закладі педагоги ділилися досвідом на колективних переглядах 

занять. Двоє педагогів здобувають вищу дошкільну освіту.  

Влітку 2017 року вихователь-методист відвідала Всеукраїнський 

проблемний науково-практичний семінар «Світ дитинства» за формою 

проведення «Літня школа для дорослих 2017». А в квітні завідувач з 

методистом пройшли навчання Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі по STREM - освіті  «Технології розвитку здібностей і обдарованості 

дошкільників».  



В липні 2017 році завідувач Шевич К.В. відвідала Міжнародний  

психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива – Скадовськ 2017». В 

березні  2018 року на «Перспективі – Суми 2018» пройшли спеціалізовані 

тренінги 11 педагогів закладу. У травні сертифікований курс Деркач О.О. з 

казкотерапії пройшли 4 педагоги, з арт-терапії - 7 педагогів. Гончаренко О.Б. 

була учасником V обласних Педагогічних читань «Сім’я – лоно культури 

людства» в місті Лебедині.  

 

Протягом навчального року педагоги ЗДО брали участь в заходах різного 

рівня: 

В липні 2017 року завідувач Шевич К.В. проводила майстер-клас: 

«Інновації в роботі з дітьми старшого дошкільного віку» на міжнародному 

фестивалі освітніх технологій «Перспектива – Скадовськ 2017», а в листопаді 

2017 року з цієї ж теми проводила майстер-клас для колег міста Суми на  

«Школі молодого керівника». 

В жовтні пройшло  секційне засідання керівників гуртків англійської 

мови, на якому практичний психолог Івченко Г.О. проводила work-shop за 

темою «Забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату під час 

вивчення іноземної мови з дітьми дошкільного віку». 

У грудні 2017 року на базі закладу проведено: 

- міжрайонне методичне об’єднання для практичних психологів закладів 

дошкільної освіти за темою: «Профілактика насильства над дітьми». Івченко 

Г.О. проводила заняття з елементами тренінгу «Ми змінимо світ». 

Гончаренко О.Б. на засіданні творчої групи по впровадженню 

мнемотехніки в грудні проводила майстер-клас «Застосування мнемотехніки 

в логіко-математичному розвитку дитини». 

У січні на міській конференції «Значення ігрової діяльності у розвитку 

дитини» Гончаренко О.Б. ділилася досвідом використання комп’ютерних ігор 



і програм в освітньому процесі. Банна Н.М. презентувала досвід роботи з 

використання в різних аспектах освітньої діяльності кольорових паличок 

Кюїзенера.  

В квітні 2018 року в рамках ӀV міжнародної науково-практичної 

конференції на базі закладу практичним психологом  Івченко Г.О проведено 

майстер-клас для психологів «Динамічне малювання на креативній дошці».  

Для   слухачів курсів СОІППО категорія вихователі проводили відкриті 

перегляди занять, ігрової діяльності та майстер-класи по використанню 

інноваційних технологій листопаді 2017 та травні 2018року.  

Колектив закладу протягом року брав участь: міському проекті «День 

природолюба» - 3 місце. Всеукраїнському фестивалі «Гармонія руху» - 1 місце  

(жовтень 2017), виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних 

працівників ЗДО  (січень 2018), конкурсі для психологів «Тематичні тижні в 

закладах освіти» (квітень 2018),  фестивалі-огляді фахової майстерності 

педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля». В березні заклад 

презентував дидактичні та методичні матеріали на XI  міжнародній виставці в 

м. Києві «Сучасні заклади освіти - 2018». У квітні вокальний колектив 

«Світанок» брав участь у галузевому фестивалі творчих колективів, а  у 

дитячому  фестивалі «Земля –наш рідний дім» успішно виступили вихованці 

закладі.   

У дошкільному закладі проводились тематичні тижні: толерантності, 

психології, охорони праці, здорового способу життя, сім’ї,  безпеки дитини. 

Восени 2017 заклад брав участь в організації проведення Дня дошкілля на 

обласному рівні. 

Мені випала честь бути присутньою на зустрічі з Презедентом України  

П. Порошенком в день коли мене нагороджували розміщенням на Алеї Слави 

освітян міста Суми. Крім того, моя діяльність як керівника    була  

презентована у збірнику Успішна жінка. 



У розрізі громадської діяльності в закладі була організована зустріч 

членів місцевого осередку ВГО АПДО з головою з головою правління 

Асоціації Омельяненко Н.В., яка висвітлила питання «Нове у  законодавстві: 

вивчаємо документи за допомогою он-лайн ресурсів.» На зустріч були 

запрошені директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації Гробова В.П, заступник начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Дрига Т.В. 

У травні 2018 року на базі закладу було організовано навчання педагогів 

міста за участі  Деркач О.О. кандидата педагогічних наук, доцента, 

практичного психолога, керівника Вінницького осередку ВГО- «Арт-

терапевтична асоціація».  

Крім того завідувач вдруге була адміністратором регіонального  

психолого-педагогічного фестивалю «Перспектива – Суми 2018», що 

проходив у березні. 

Співпраця з Патрульною поліцією, ЦЕНТУМ (станція юних натуралістів) 

КУ ССШ №17, Сумською обласною федерацією сумо та клубом «Чемпіон», 

СОІППО, педуніверситет, краєзнавчим та художнім музеями, театрами. 

Для забезпечення цілісного педагогічного процесу в нашому закладі 

відмінно була налаштована робота з батьками. Щоб підвищити їх педагогічну 

культуру, вихователі використовували різноманітний арсенал традиційних та 

нетрадиційних форм і методів. Для сприяння становлення батьківської 

компетентності формування вмінь і навичок конструктивної взаємодії з дітьми 

у сім’ї  проводилися тренінги. Тут батьки збагатили знання та розширили 

власний досвід з різних тематичних питань. В закладі працював 

консультативний центр «Разом з мамою». Спеціалісти та вихователі надавали 

психолого-педагогічну допомогу батькам.  

Проводилися творчі посиденьки з майстер-класами різної тематики; 

виставки сімейної творчості, які  сприяли збагаченню сімейного дозвілля; 

родинні свята тощо. Батьки разом з вихователями ходили на екскурсії 



вулицями рідного міста, до музеїв, театрів та організовували знайомство дітей 

зі своїми   робочими місцями.  

Ми постійно організовуємо і спільне дозвілля з колективом: творчі 

майстер-класи, конкурси молодих спеціалістів. 

Традиційним для нашого колективу є екскурсії по Україні. У минулому 

році ми відвідали  Грунівську Січ в Сумській області, а в цьому - здійснили 

цікаву мандрівку в місто Батурин.  

Колектив дошкільного закладу прагне до постійного вдосконалення та 

розвитку закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


