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Цікаві дані про садочок 
Всьго дітей по садочку – 124  

ранній вік-50, дошкільний вік-74  

Ранній вік 

Дошкільний вік 



Пересадько Тетяна 

Анатоліївна 
 завідувач Тернівським ДНЗ ясла-

садок «Теремок» 
стаж роботи – 32 роки 

Грамота районної державної 

адміністрації 

грамота відділу освіти 

Недригайлівської районної 

державної адміністрації -  2001рік, 

грамота Недригайлівської районної 

державної адміністрації – 2002 року, 

грамота управління освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації 2008 року 



Косенко Олена 

Василівна 
 

Вихователь – методист 

     стаж роботи : 21 рік 

Кваліфікаційна категорія: 

спеціаліст вищої категорії  

Диплом Недригайлівської районної 

державної адміністрації 

«Вихователь року 2013» 

Грамота сумської обласної 

державної адміністрації 

«за професіоналізм, сумлінну 

працю та за результатами 

атестації 2013 року» 



Наше кредо: 

«Завжди рухатись вперед,  

бути на високому професійному 

 рівні, сміливо налаштовуватись  

на роботу за програмою  

нового покоління» 



Пріоритетні напрями освітньої 

діяльності 

Забезпечення фізичного, психічного і 
соціального розвитку дітей раннього 
віку (від 1 до 3), їх безболісної 
адаптації до змінних умов життя та 
успішного входження у соціальне 
середовище. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Формування екологічно-
мотивованої діяльності дітей 
дошкільного віку 



Організація ігрової 
діяльності дітей 
дошкільного віку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток художньої 
творчості дітей 
дошкільного віку 



Кадрове забезпечення ДНЗ 
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Спеціаліст Спеціаліст I 

категорії 

Спеціаліст II 

категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії 



Методична робота в ДНЗ 



Переваги нашої моделі освіти 
  Застосовується інтегрований 

принцип побудови освітнього 
процесу; 

  Впроваджується особистісно 
зорієнтовано зорієнтована технологія 
виховання та навчання дошкільників 

 Започатковується проектна діяльність 
різного спрямування 

  Завдання програми реалізується в 
усіх видах дитячої діяльності, 
враховуючи що основним  з них є гра; 

 Життя дітей в установі спрямовується 
не лише на оволодіння певною 
кількістю знань, а на формування 
якостей особистості; 

 Дотримується збалансованість 
процесів життєдіяльності малюків; 

 Партнерська діяльність 
дитини,педагогів, батьків – найбільш 
ефективний контекст розвитку малечі 
в установі 
 





Ясельна група 

Шевченко   Людмила  

Костянтинівна 

 

Стаж роботи – 2 роки 

Кваліфікаційна категорія  

8 тарифний розряд 



І молодша група 

Положій   Валентина  

Володимирівна 

 

Стаж роботи – 11 

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст ІІ категорії» 

Закутайло   Світлана  

Олександрівна 

 

Стаж роботи – 21 

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст 9 тарифний розряд» 



Молодша група 

 

 

Якуніна   Інна  

Анатоліївна 
 

Стаж роботи – 7 

Кваліфікаційна категорія  
«Спеціаліст» 

Чередніченко   Оксана 
Сергіївна 

 

Стаж роботи – 1 

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст» 



Середня група 

Фесенко   Лариса 

Валентинівна 

 

Стаж роботи –22  

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст ІІ категорії» 

Сургуч   Світлана 

Миколаївна 

 

Стаж роботи –14 

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст ІІ категорії» 



Старша група 

Богдан   Олена  

Олексіївна 

 

Стаж роботи – 17  

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст вищої категорії» 

Шаповалова   Світлана 

Володимирівна 

 

Стаж роботи – 16 

Кваліфікаційної категорія – 

«Спеціаліст» 



Музичний  

керівник 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мамонова Наталія 

Вікторівна 

 

Стаж роботи – 22  

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст вищої категорії» 

Керівник  

гуртка  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Неділько Валентина 

Михайлівна 
 

Стаж роботи – 23 

Кваліфікаційна категорія  

«Спеціаліст» 

 



Практичний  

психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоробагатько  Анна  

Василівна 
 

Стаж роботи – 5 

Кваліфікаційна категорія 
«Спеціаліст» 

 

Інструктор 

 з фізкультури 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шепель  Людмила  

Вікторівна 

 
Стаж роботи -2 

Кваліфікаційна категорія 
«Спеціаліст» 



Остапенко Віта 

Сергіївна 
 

стаж роботи – 2 

 

 

 

Старша  

медична сестра 
 



Наші досягнення 



Участь у конкурсах 
  Косенко Олена Василівна – вихователь-методист стала лауреатом у першому 

районному турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»  

 

 Педагогічний колектив закладу став переможцем І етапу обласної акції «У 

садочку як у віночку» 

 

 Музичний керівник Мамонова Наталія Вікторівна лауреат обласного конкурсу 

«Золоте серце» 

 

 Вихованці дошкільного навчального закладу активні учасники районних та 

обласних конкурсів: «Імідж ДНЗ», «У садочку як у віночку», «Я малюю світ», 

«Гармонія руху». 

 

 Вихованка старшої групи Фесенко Марія стала переможцем районного конкурсу 

«Я малюю світ» 

 

 



Психологічний супровід 



Художньо-естетичний розвиток 





Профілактично-оздоровча робота 





Мовленнєвий розвиток 



Ігрова діяльність 



Робота з батьками 



Виховання дітей у праці 



Адаптація дітей раннього віку 



Пізнавальний розвиток 



Організація та проведення свят та 

розваг 



 ДИТЯЧИЙ САДОК – ДРУГА ДОМІВКА : 

ТЕПЛА, ЗАТИШНА, БЕЗПЕЧНА. МИ, ДОРОСЛІ, 

ПРИХОДИМО В ДИТЯЧИЙ САДОК, ЩОБ 

ПОДАРУВАТИ ДІТЯМ РАДІСТЬ СПІЛКУВАННЯ, 

СТАТИ ЇХ ДРУЗЯМИ І ПАРТНЕРАМИ В БУДЬ – ЯКИХ 

СПРАВАХ, ДАТИ КОЖНІЙ ДИТИНІ ШАНС 

РОЗКРИТИСЯ, РОЗВИНУТИ СВОЇ ТАЛАНТИ. 






