
БЕРЕЖАНСЬКИЙ  

ДОШКІЛЬНИЙ  

НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД 

ясла-садок                                      

« Сонечко»



Під ялинками густими

Між квітками запашними

Соїть красень наш садок

Кожен день юрба діток.

Наче зграйка пташенят

У садочок там спішать.

Не садок, а просто диво

Як тут затишно, красиво,

Всім тут весело живеться

Сонечком недаром зветься.



Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» комунальної форми власності, 

розміщений у типовому приміщенні. Засновником дошкільного закладу є 
Бережанська міська рада. Юридична адреса закладу: 47500, Тернопільська область, м. 
Бережани, вул.Степана Бандери,23, тел. 2-16-37.

ДНЗ побудований в 1970 р. Проектна потужність 6 груп, 110 місць. У  1977. 
Добудовано корпус на 2- і вікові групи. На даний час у ДНЗ функціонує 8 груп, які 

відвідує 212 дітей. Робота в дошкільному навчальному закладі здійснюється в 
єдиному українському режимі.

Заклад працює за п’ятиденним режимом роботи 10,5-ти та 9-ти годинним 
перебуванням дітей: з 7год.30хв. до 18год.00хв. та з 8год.00хв. до 17год.00хв.

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку.

Станом на 1 вересня 2016 року функціонує 8 груп.
Списковий склад дітей: 212.
Кількість груп:8.

Кількість груп дітей ясельного віку: 2 групи, 38 дітей.
Кількість груп дітей дошкільного віку: 6 груп, 174 дитини.

Загальні відомості про 

дошкільний навчальний заклад



Ой рано –ранесенько,

Як тільки світає.

Наш садочок «Сонечко»

Двері відчиняє.

Приспів:

«Сонечко», «Сонечко»,

Зветься наш садочок.

Він розцвів у Бережанах,

Мов з квіток віночок.

Ми садочок любимо,

Любим в ньому жити.

Бо найкращий наш садочок,

Від усіх на світі.

Друзів маєм тут багато,

Ми немов родина.

Поважаєм маму й тата,

Любим Батьківщину.

«Сонечком зветься наш  садок»



Життєве кредо.

Праця, оптимізм, 

постійне 

самовдосконалення –

запорука життєвого 

успіху.

Педагогічне кредо.

Щоб мати право 

вчити інших, 

потрібно постійно 

вчитися самому.



«Вихователь, будь сонцем, 

що випромінює людське 

тепло і будь благодатним 

грунтом  для розвитку 

людських почуттів, сій знання 

не лише  в  пам’яті  і 

свідомості своїх дітей, а 

передусім  у  їхніх думках,   

серцях.» 

НАШ ДЕВІЗ



Бережанський ясла-садок «Сонечко» відкритий 

1 жовтня 1970 р. 



Знаходиться за адресою м.Бережани, 

вул.С.Бандери,23. 

Першою завідуючою була Стефанія Степанівна 

Бідюк. 

Упродовж  роботи  дитячого садка керівниками 

дошкільного закладу були: 

Любов Семенівна Лобко з 1974 р.

Марія Костянтинівна Качкалда (Винник) з1980р.,

Людмила Сергіївна Багрій з 1984 р.,

Емма Гаврилівна Нікульнікова з 1985р.,

Ніна Антонівна Слободянюк  з 1988 року.   

З 1992р. по даний час керує дошкільним 

навчальним закладом Галина Михайлівна  Лех.  

Орися Василівна Негір - вихователь-методист 

садка.

Любов Євгенівна Марич – практичний психолог. 

Бережанський ясла-садок «Сонечко» відкритий 

1 жовтня 1970 р. 



Перспектива напрямку над яким працює ДНЗ

"Формування повноцінної особистості дитини, розвиток її
індивідуальності, суспільної соціалізації на засадах
національної культури і духовності з урахуванням
регіональних умов, традицій та звичаїв".



закладу

ЦІКАВІ   ЦИФРИ
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Кваліфікаційний рівень



Освітній рівень 

педагогічних працівників





Основні 
пріоритети  в 

роботі ДНЗ



1. Активізувати роботу з патріотичного виховання 
дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду 
моральної поведінки та соціальної компетенції у 
дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх 
технологій. 



2. Розпочати роботу з економічного виховання, 
спрямувавши спільні зусилля педагогічного колективу та 
батьків на те, щоб через економічне виховання 
розвивати творчий потенціал кожної дитини, 
адаптувати її до життя в сучасному світі, навчати їх 
мислити і діяти за законами економіки.



3. Забезпечення цілісного підходу до формування 
мовно-мовленнєвої компетенції дошкільників, зокрема 
удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.



4. Удосконалити роботу з охорони та збереження 
здоров’я дітей через формування правил особистої 
безпеки в повсякденному житті. 



Матеріально-технічна база

Матеріально- технічна  база дошкільного закладу  є на 
належному рівні.
За сприяння міської ради та батьківського комітету створені 
належні умови для навчально - виховної роботи з дітьми.
Упродовж  2013-2014 рр. проведено капітальний ремонт  в 

туалетних кімнатах, замінено 89 вікон. У  2014-2015 р. закуплено 
дитячі меблі, в саме: дитячі стінки, столи і стільчики, роздягальні 
шафи, три набори ліжок із постільною білизною. Закуплено 
новий інвентар на кухню. Створено всі умови для навчально-

виховного процесу дітей у ДНЗ.



Наші групи



Наші групи



Наші групи



Наші групи



Спортивний зал



Музичний зал



Наша світлиця 



Творчість вихователів 



Матеріально-технічне забезпечення 



Куток цивільного захисту 



Кухня



Кладова



Пральня



Прасувальня



Наші ігрові майданчики



Медичне обслуговування

Медичне обслуговувуння в ДНЗ забезпечується 
лікарем педіатром та медичною сестрою
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У  дошкільному  навчальному  закладі  не  залежно  
від  підпорядкування  типу  і  форми  власності  
відповідальність  за  організацію  харчування  дітей  
несе  власник: міська рада, а також органи  управління 
освіти, керівник ДНЗ.

Контроль  за  організацію харчування  
покладається  на  керівника  ДНЗ  та  
медичних  працівників (лист 
міністерства освіти  і  науки  України  
від 21.04.2007 року №1/9 – 394 «Про 
здійснення контролю за організацією 
харчування дітей у ДНЗ»



Головними умовами для підвищення опірності дитячого
організму до захворюваності для нормального росту і
розвитку дітей є раціональний режим харчування та

збалансованість раціону

ВИСНОВОК

Виконання норм харчування 2016 р. забезпечене на 85%.
У зв’язку із недостатністю фінансування бюджетних коштів простежено 
недопостачання таких продуктів: риби, гов’яжого м’яса, сиру твердого, 

соків, свіжих фруктів.



Методична 
робота  ДНЗ



Наш колектив – це колектив однодумців, 

творчих, талановитих людей, справжніх 

професіоналів.



Навчально-методичне забезпечення

Осередком 
здійснення 
навчально-виховного 
процесу та роботи з 
педагогами в 
дошкільному закладі 
є методичний кабінет



Основні форми методичної роботи з педагогами

Моніторинг 
ефективності

індивідуальні колективні групові



Семінари



Семінари- практикуми 



Педагогічні 

ради



Майстер -класи



Майстер- класи



Моніторинг професійної 

компетентності педагогів



Психологічна служба



У закладі працюють такі 

гуртки:

Хореографічний гурток   
« Подоляночка»

Вокальний « Веселі нотки»

Гурток по вивченню англійської 
мови

Театральний «Рукавичка»







Розвивальне середовище в групах



Розвивальне середовище в групах



Колективний перегляд занять



Колективний перегляд занять



Колективний перегляд занять



Колективний перегляд занять



Колективний перегляд занять



Результативність освітнього процесу 

старших дошкільників ДНЗ



Свята та розваги



Свята та розваги



Свята та розваги



Свята 

та  розваги



Свята 

та  розваги



Робота з батьками

Велика увага адміністрацією та 
колективом ДНЗ приділяється 
роботі з батьками



Робота з батьками

Форми 
роботи з 
батьками

Індивідуаль
ні 

консультації

Семінари-
практикум

и

Інформаці
йні стенди

Сімейні 
свята, 

конференції, 
конкурси, 
змагання

Дні               
і  тижні 

відкритих 
дверей

Анкетування 
і тестування




