





Біленьківський комунальний 
дошкільний навчальний 
заклад «Веселка»  був 

відкритий 9 травня 1983 року. 
Першим завідувачем була 

Шкромида Віра Леонтіївна . 

З 1985р. - 1992р. дитячим 
закладом керувала Мерзлікіна 

Ельвіра Іванівна.  

З 1995 р. завідувала Балабан 
Людмила Миколаївна, яку 
змінила Красюк Людмила 

Петрівна . 



Так раніше виглядав дитячий 
заклад 



Працівники дитсадка 1983 року 



Вихованці Біленьківського КДНЗ 
«Веселка» 1984 року 



З 2009 року 
Біленьківський 
комунальний 
дошкільний 
навчальний заклад 
«Веселка» очолює 
Пономаренко Галина 
Олександрівна. 

  



     Дитячий садок розрахований на 12 груп. На даний час працює 9 
груп: 2 ясельного та 7 дошкільного віку.  
    Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього 
процесу в дошкільному закладі функціонують: 
• музична зала; 
• спортивна зала; 
• методичний кабінет; 
• кабінет медичної сестри; 
• ізолятор; 
•           харчоблок; 
•           пральня. 
Приміщення  ДНЗ мають естетичний вигляд про який постійно 
дбають як працівники закладу так і батьківська громадськість 
та спонсори. 

 



 



 Педагогічний колектив складається з 21 педагога, 
в тому числі завідувач, вихователь-методист, 
практичний психолог, 2 музичних керівники, 
соціальний педагог.  
Добре обладнаний методичний кабінет сприяє 
творчій роботі педагогічного колективу – 
постійно проводиться оновлення допоміжного 
матеріалу, ігор, занять, інвентарю для фізичних 
занять і розваг. В роботі використовується 
нестандартне фізкультурне обладнання. 
Вихователь-методист Козиряцька Ольга 
Володимирівна. 



 



У дитячому садочку діє соціально-
психологічна служба яка забезпечує 
підтримку і розвиток психологічного 
здоров’я дошкільників і колективу. 
Соціальний педагог Тюпа Юлія 
Михайлівна та практичний психолог 
Романова Світлана Вікторівна. 



 



Музичний керівник, Біла Раїса 
Степанівна, піклується про 

проведення яскравих незабутніх 
дитячих свят. У музичній залі 
дитячого садочку є  необхідне 
обладнання для забезпечення 

творчого розвитку дошкільників.   
 





На даний момент дитсадок забезпечений 
проточною холодною та гарячою водою. 

Харчоблок забезпечений побутовим сучасним 
технічним обладнанням: проводиться 

фільтрація води, функціонують бойлери, 
холодильники, морозильні камери, 

електром’ясорубка, електроплити, жарова 
шафа. На харчоблоці працюють кухарі, які 

готують смачну, різноманітну, калорійну їжу, 
що дуже подобається вихованцям. Завдяки 
сучасному пральному обладнанню малюки 
мають змогу в чистій білосніжній постелі 

бачити казкові сни. 
 



Відповідальні за приготування їжі 



За ініціативи Європейського Союзу, Дитячого фонду ООН в 
Україні впроваджується проект «Вчимося жити разом». Він 

реалізовуватиметься у двох напрямах – формування у 
вихованців життєвих навичок, що сприятимуть позитивній 

адаптації, та надання дітям психологічної допомоги і 
підтримки в навчальних закладах. 

 В листопаді 2016 р. педагог Шарапова Юлія Вікторівна 
провела цикл занять для дітей старшого та середнього 

дошкільного віку за програмою "Вчимося жити разом", яка 
спрямована на розвиток соціальних навичок та ефективної 

взаємодії дітей. Під час занять діти навчалися ефективно 
взаємодіяти із дорослими та ровесниками, вчилися 

впевненості, співчуттю, співпраці, запобіганню та вирішенню 
конфліктів, примиренню, повазі до інших. 



 



Ця програма  надає смислового наповнення 
призначенню взаємодії людини з іншими людьми, 
оскільки актуалізує розуміння причин, мотивів, 
форм і способів спілкування (Хто? З ким? Для чого? 
Де? В який спосіб може досягти успіху взаємодії) та 
забезпечує головний результат діяльності 
спілкування – взаєморозуміння. 

 



Вихователі в роботі з дітьми особливу увагу 
приділяють одному з важливих напрямків 

патріотичного виховання – залучення дітей до 
народознавства: вивчення культури, звичаїв 

рідного народу шляхом ознайомлення з 
характерними ознаками побуту українців 
(житло, одяг, предмети побуту, народна 

іграшка), народних  ремесел (гончарство, 
вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), 

символів (верба і калина, вінок, рушник). 
 



 



 Проблеми сімейного виховання не можна 
відокремлювати від дошкільної освіти. У 
роботі з батьками ми використовували різні 
форми, що сприяли зближенню педагога і 
батьків, допомагали наблизити сім’ю до 
дитсадка та визначити оптимальні шляхи 
виховного впливу на дитину. Планомірно 
проводиться робота з членами родин 
вихованців. Вихователі постійно 
спрямовують самоосвіту батьків з різних 
питань, стимулють їх прагнення і вміння 
поповнювати свої педагогічні знання. 



Створюючи умови для 
оптимального розвитку дітей в 
дошкільному закладі, колектив 

спільно з батьками 
цілеспрямовано плідно працює над 

збагаченням та оновленням 
розвивального середовища в 

кожній  групі. 



 



У батьківських куточках вихователі 
систематично розміщують інформацію 
різноманітної тематики про розвиток, 

виховання та навчання малюків 
дошкільного віку, розкриття важливості 

ролі матері й батька у вихованні 
хлопчика і дівчинки тощо. Педагоги 

постійно залучали батьків вихованців 
брати активну участь у житті групи, 

дитячого садка. 
 



Майстер клас для батьків «Виготовлення 
квіткової гірлянди» 



У процесі спілкування з батьками вихователі намагаються 
створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної 
родини. Педагоги та адміністрація закладу проводять з 
батьками: індивідуальні бесіди, консультації, анкетування, Дні 
відкритих дверей; пропонують їхній увазі виставки дитячих 
робіт, методичну літературу, залучають до активної участі у 
підготовці і проведенні свят: «« Веселка» вітає своїх 
дошкільнят», «Осінній калейдоскоп»,«Новий рік ми 
зустрічаємо», «Мамине свято», «Великоднє свято», 
«Прощання з дитячим садком»,  проводять  виставки  робіт 
батьків з дітьми «Барви осені», «Безпека малюків»; в рамках 
Тижня сім’ї проводяться:  День батьківського самоврядування, 
майстер-класи по виготовленню посібників для дошкільників 
з логіко-математичного розвитку; проводяться акції: 
«Годівничка», «Посади рослину – збагати природу», 
конкурси:«Кращий город на вікні», «Смішний фотостенд», 
«Кращий методичний посібник з логіко-математичного 
розвитку дитини». 



Педагогічний колектив постійно 
приймає участь в методичних 
розробках, проводяться семінари, 
педради, на яких вихователі діляться 
передовим досвідом педагогічної 
освіти. 

 



Працівники та вихованці дошкільного закладу 
постійні учасники культурно-масових заходів 

села. 



ДЕНЬ МИРУ 



Наші вихованці у музичній школі 





ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 



Дошкільники Біленьківського КДНЗ 
«Веселка» з концертними номерами в РДК 



БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 



Виставка робіт до Великодня 



Святкуємо 1-ше вересня ««Веселка» 
чекає друзів!» 



Спортивне свято «Козацькі розваги» 



Свято 8-го березня 



Колектив закладу вміє не тільки 
добре працювати, а й відпочивати! 
 





 


	Біленьківський комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка»
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	����
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42

