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Презентація діяльності Сумського дошкільного навчального закладу (центр 

розвитку дитини) №18 «Зірниця» Сумської міської ради.  

(матеріали до співбесіди) 

«Спільними зусиллями» саме такий девіз обрав для себе колектив 

Сумського дошкільного закладу №18 «Зірниця» на початку навчального року. 

На сьогодні – час підведення підсумків. 

У 2016-2017 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 

груп, в яких виховувалось та навчалось 395 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. 

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. 
 

2016 2017 

ВСЬОГО НА УТРИМАННЯ 

ЗАКЛАДУ 

4834970,36 6519545,75 

Зарплата працівників 2689816,00 4351042,00 

Оплата комунальних послуг 572512,00 856394,00 

Харчування дітей 708921,00 

Загальний фонд: 

354174,00 

Спецфонд: 

354747,00 

940356,00 

Загальний фонд: 

424606,00 

Спецфонд: 

515750,00 
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Оздоровлення дітей влітку 4512,46 

Загальний фонд: 

2773,00 

Спецфонд: 

1739,46 

11744,75 

Загальний фонд: 

10995,00 

Спецфонд: 

749,75 

Придбання товарів Загальний фонд: 

170128,00 

Загальний фонд: 

188212,00 

Оплата послуг Загальний фонд: 

55518,62 

Спецфонд: 

3287,76 

Загальний фонд: 

83597,00 

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 590000,00 88200,00 

 

Чим можемо похвалитись: 

Маємо прекрасну музичну залу з мультимедіа установкою, сучасною 

музичною апаратурою. В цьому році поповнили її електронним піаніно 

придбаним за фінансової підтримки депутата СМР Андрія Крамченкова. Маємо 

дуже талановитих музичних керівників, і сподіваємось, що цей інструмент дасть 

змогу надалі їм реалізовувати творчий розвиток дітей ще в більшому діапазоні. 

Спортивна зала нашого закладу під час конкурсу на кращу спортивну залу 

достойно зайняла І місце між такими, що знаходяться у пристосованих 

приміщеннях. У цьому ж році завдяки співпраці з спортивним клубом «Веселі 

богатирі» та фінансовій підтримці депутата СМР Дмитра Лантушенка обладнано 

матами та покриттям всю площу гімнастичної зали. Це придбання розширює 

можливості фізкультурно-оздоровчої, спортивної роботи та мінімізує випадки 

дитячого травматизму. 

Методичний кабінет, як інтелектуальний центр дошкільного закладу 

розвиватись має постійно. Тому, відповідно обладнавши його ми не зупинились 

та за фінансової підтримки депутата СМР Ірини Губської влітку 2016 року 

придбали ноутбук, мультимедійну установку та екран до неї, саме для організації 

методичної роботи. 
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Змістовне наповнення та оновлення форм і методів методичної роботи, 

впроваджене вихователем-методистом Гончаренко О.Б.,  дало змогу взяти участь 

у конкурсі методичних кабінетів міста. Сподіваємось на перемогу. 

Заслуговують на увагу також логопедичний кабінет, кабінет психолога, 

розвивальний центр «Дивосвіт», студія «Малювальничок» матеріальна база яких 

підтримується на високому рівні і забезпечує їх постійну дієвість. 

Особливої уваги заслуговує харчоблок дошкільного закладу. Влітку 2016 

року проведено роботи по його капітальному ремонту. Замінено 4 вікна, 7 

дверей, відремонтовані підлога, стелі та стіни всіх приміщень. Повністю 

замінена електропроводка, каналізація та водогін. Нажаль більшість технічного 

обладнання застаріле, тому здійснюємо його поступову заміну. За участі Дмитра 

Лантушенка оновлена 1 4-х камфорочна плита. Сподіваємось також на 

придбання у цьому році ще     2-х нових плит, що дасть змогу покращити їх 

енергоефективність, та головне забезпечить протипожежну безпеку закладу і 

охорону праці кухарів. 

Також, у грудні 2016 року повністю замінено огорожу дошкільного закладу. 

Ця потреба назріла дуже давно і змогла бути реалізована за рахунок коштів  

державної субвенції. 

На літо 2017 року заплановано капітальний ремонт пральні. Виділених 

коштів для проведення повного обсягу робіт, а тим більше, оновлення 

оснащення, недостатньо. Тому ці роботи будуть виконуватись поетапно. 

Кошторисна документація розроблена і передана на експертизу. 

За звітній період виконано також ремонти роздягалень в групах «Веселки», 

«Казкарики», а також стеля в ігровому приміщенні групи «Квіточки» за 

фінансової підтримки депутата СМР Ірини Губської. 

Оновлено також електричну газонокосарку, придбано меблі, столовий та 

кухонний посуд, миючі засоби та інше. 

Навчально-виховна база також на належному рівні. Постійно поповнюється 

сучасна науково-методична література, періодична преса. У методичному 

кабінеті та на групах зібраний необхідний дидактичний та методичний матеріал, 
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художня та методична література, матеріали з досвіду роботи педагогічних 

працівників дошкільного закладу та міста, виготовлені наочні посібники, 

нестандартне фізкультурне обладнання. 

Для забезпечення повноцінного розвитку дітей у групах створено 

предметно-розвивальний простір, який відповідає принципам безпечності, 

динамічності та універсальності. На увагу заслуговують сучасні м’які модулі, 

сухий басейн. Відповідно до вимог обладнані куточки природи, етнографічні, 

спортивні, батьківські, куточки ряження та усамітнення.  

Групові осередки насичені ігровим обладнанням. Обов’язковими для 

використання в роботі є креативні дошки, а також техніка для відео і аудіо 

трансляції. 

Створена медіатека для надання допомоги педагогам з використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-виховному процесі. 

Медіатека, постійно поповнюється електронними матеріалами для проведення 

роботи з дошкільниками, включає в себе комп'ютерні презентації, відеофільми, 

звукозаписи, ілюстраційні матеріали. Вони підібрані з урахуванням віку дітей та 

освітніх напрямів роботи з ними. 

Методична служба кабінету – організовує навчання для педагогічних 

працівників з питань використання сучасних інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі.  

Заклад підключено до мережі Інтернет. Діє Інтернет-сайт ДНЗ 

http://zirnytsia.sumy.in.ua//, який систематично оновлюється і поповнюється 

корисною інформацією, працюють різні сторінки і рубрики. Існує також сторінка 

у фейсбуці, де регулярно висвітлюються     новини з життя нашого дошкільного 

навчального закладу https://www.facebook.com/people/Кристина-

Шевич/100009111534958). Власну професійну інтернет сторінку веде вихователь 

вищої категорії Мельник Алла Володимирівна, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011375206504  де висвітлює роботу  

групи Квіточки. Практичний психолог закладу Білозор Віталій Миколайович  
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активно веде спілкування у фейсбуці на сторінці під назвою «Поспілкуватися з 

психологом «Зірниці». 

У дитячому садку створені всі умови для самоосвіти педагогів, постійного 

росту їх педагогічної майстерності, розширення кругозору, удосконалення 

педагогічних умінь і навичок. Зростання педагогічної майстерності вихователів 

було забезпечено різними формами методичної роботи: семінарами, семінарами-

практикумами, груповими консультаціями, тренінговими заняттями, педагогами 

проводилися майстер-класи з «Мнемотехніки», «Кольорових паличок 

Кюізенера», «Піскової анімації» та колективними переглядами занять. Два 

педагоги здобувають другу вищу дошкільну освіту. Особистісне та професійне 

зростання педагогів відбувалось також завдяки активній участі у психолого-

педагогічному фестивалі «Перспектива», який було організовано у березні 2017 

року в нашому місті. 

В освітній процес ДНЗ впроваджуються інноваційний підхід до 

використання спадщини В.О. Сухомлинського, елементів методики                         

М. Монтессорі, використання паличок Кюізенера, елементарне музикування        

К. Орфа, методика М.М. Єфименка, а також інноваційні освітні технології такі 

як: мультимедійні презентації, піскова анімація, мнемотехніка, технології 

моделювання, логоритміка, «Хор рук», заняття йогою та інші. 

Протягом навчального року педагоги брали участь в заходах різного рівня:  

- двічі, в листопаді та травні, на базі нашого закладу проводились курси 

для слухачів СОІППО  

- в квітні на обласному науково-практичному семінарі для музичних 

керівників ДНЗ "Інноваційний підхід у забезпеченні роботи з музичного 

виховання дітей дошкільного віку" в місті Лебедин Глупак та Брусовцова 

давали майстер-клас по проведенню «Хору рук»  

- в квітні організували семінар-нараду «Діагностична робота вчителя-

логопеда  та визначення результативності корекційної роботи з дітьми», 

результати проведення якої було високо оцінено присутніми.  
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Колектив закладу протягом року брав участь у конкурсах: 

- «Гармонія руху» - де став переможцем обласного етапу; 

- «Будь природі другом» - і зайняв  3 місце по місту; 

- виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників 

ДНЗ міста; 

- обласному конкурсі «Джерело батьківських знань»; 

- конкурсі-огляді методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів 

міста, про який я уже згадувала раніше; 

- конкурсі-огляді логопедичних кабінетів; 

- дитячому фестивалі «Щасливий світ дитинства», перший день 

проведення якого було організовано у нашому дошкільному закладі. 

За значні досягнення у навчанні і вихованні дітей вихователь вищої 

категорії  Внученко Наталія Борисівна відзначена розміщенням на Алеї слави 

педагогічних працівників міста.  

На базі нашого дошкільного закладу в квітні проведена зустріч шеф-кухарів 

дитячих садків міста із старшим експертом із Німеччини по навчанню персоналу 

кухні Карлом-Хайнцом Вестенхофером. 

Протягом року в дошкільному закладі проводились благодійні акції: 

- на підтримку хворої вихованки закладу Карімової Ксенії у жовтні 

проведено благодійний ярмарок, а в березні благодійну виставу «На 

гостини до кози Мокрини»; 

- у грудні 2016 року до Дня Збройних сил України передали допомогу та 

подарунки від дітей  для бійців АТО. 

У дитячому садку проведені виставки дитячої та сімейної творчості 

«Сумщина, мій рідний край» та «Чарівні перевтілення стрічок».  

Робота педагогів дошкільного закладу висвітлювалась у ЗМІ: 

- у газеті «Педагогічне перо» №21 надрукована стаття вихователя 

Моренець В.В. «Пам’ятними місцями рідного міста Суми» та у журналі 

«Методична скарбничка вихователя» №4 розміщені матеріали 
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вихователя вищої категорії Мельник А.В. «Пальчикові іграшки-

персонажі театру на долоні». 

Традиційним для нашого колективу стали екскурсії по Україні. У минулому 

році ми відвідали  м. Тростянець та Межигір’я, а в цьому - здійснили цікаву 

мандрівку по рідним Сумам та ознайомились з музеєм декоративно-ужиткового 

мистецтва в селищі міського типу Опішня Полтавської області та містом 

Полтава. А у травні колектив нашого закладу сам зустрічав колег з дошкільного 

садка міста Заводське Лохвицького району Полтавської області, які перебуваючи 

на екскурсії в нашому місті знайшли можливість завітати і до нашого садочку. 

Гості ознайомились з групами і кабінетами дитсадка, переглянули цікаві форми 

роботи з дітьми на основі інноваційних підходів. 

Для забезпечення цілісного педагогічного процесу в нашому закладі 

відмінно налаштована робота з батьками. Для ознайомлення з нею пропоную 

переглянути матеріали для участі в обласному конкурсі «Джерело батьківських 

знань». 

Колектив дошкільного закладу, вихованці та їх батьки щиро прагнуть 

розвитку нашому закладу. Всі ми цінуємо наші досягнення, розуміємо проблеми, 

шукаємо шляхи для їх вирішення та віримо в найкраще майбутнє Сумського 

дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №18 «Зірниця» 

Сумської міської ради. 

 

 

 

 


