
 Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

 



Дошкільний навчальний 

заклад (дитячий садок) 

«Данилко» 
 Данилівської сільської ради   

був відкритий  19 вересня 

2015 року  в   Київській обл.., 

Васильківського р-ну, 

 с. Данилівка 

Наш дошкільний 

заклад – маленька 

Країна Дитинства, 

звідки бере 

початок могутня 

ріка людського 

життя. 



ДНЗ»Данилко» створений зусиллями райради, 

райдержадміністрації та сільської ради. 

У відкритті садочку була велика потреба, 

оскільки на території Данилівської 

сільської ради - 3 великих села  

та військове містечко.  



У садочку розміщено 2 

різновікові групи на 40 

місць, які охоплюють дітей 

від 3-х до 6-ти років. 

 На сьогоднішній день  

садочок відвідує 

  68 дітей.  

 

 Кожного дня веселі, 

допитливі, життєрадісні 

малюки відчиняють двері 

нашого великого й 

привітного дому, де 

турботою та піклуванням їх 

оточують наші талановиті, 

творчі, майстерні, люблячі 

працівники. 



 Педагоги в атмосфері доброзичливості, поваги до 

малят проводять з ними ігри-заняття з 

народознавства, малювання, художньої літератури, 

музики і співів, дають знання з валеології, екології, з 

протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, 

правової освіти, вчать спілкуватися рідною мовою, 

любити та поважати рідний край, налагоджувати 

стосунки з однолітками в колективі.  

Діти нашого 

дошкільного 

закладу 

отримують 

належну 

дошкільну освіту. 



Садочок працює за програмою 

виховання і навчання дітей від 2 

до 7 років «Дитина»  



Вихованці садочку 

середнього та старшого 

дошкільного віку 

навчаються читанню за 

методикою Л.В. Шелестової 

«Вчимося читати».  



У закладі створений психологічний комфорт для 

дітей, оптимальні умови для повноцінного розвитку їх 

особистості, творчого мислення, уяви, фантазії, 

пізнавальних здібностей. Для роботи з дітьми 

облаштовані комфортні групові кімнати, роздягальні. 



    

 Створені освітньо-виховні 

осередки, що дають кожній 

дитині змогу знайти собі справу 

по душі, відповідно до своїх 

інтересів, уподобань, 

індивідуального розвитку.  

Малеча із задоволенням 

навчається граючись.  



Відпочити,  малята можуть у затишних спальнях 





 Наші свята – це справжня 

феєрія яскравих фарб, 

емоцій , усмішок та 

радощів. 



ДНЗ «Данилко» має своє обличчя, свій дизайн,  

стиль, свій імідж, чим і вирізняється серед інших 

дошкільних закладів району 



Садочок обладнаний 

сучасними меблями, 

обладнанням, іграшками 

для повноцінного 

розвитку дітей, 

 дитячими 

майданчиками,  

відповідно до вимог 

чинного законодавства.  



У «ДАНИЛКУ» 

малята 

не сумують, 

а малюють, 

ліплять, 

аплікують 



 Кожного ранку  

малята поспішають 

до своїх улюбленців: 

попугайчика Кеші, 

черепашки Тортили, 

морської свинки 

Жужі, які чекають їх 

у фойє садочку. 



Метою колективу дошкільного навчального 

закладу «ДАНИЛКО» є 

 забезпечення всебічного гармонійного 

розвитку особистості дитини, формування 

основ громадянської свідомості та активної 

життєвої позиції. 



Очолює  дитячий садок завідуюча 

 Колесова Тетяна Юріївна  

 
Освіта вища, педагогічна, закінчила 

Київський державний університет ім.. 

Т.Г.Шевченка.  

За фахом: викладач економічної та соціальної 

географії, менеджер освіти, економіст 

регіональнго розвитку. 

Здобуває другу вищу освіту в НПУ ім.М.П. 

Драгоманова, інститут післядипломної освіти, 

 спеціальність «Дошкільна освіта» 

 

 



Вихователь-методист дошкільного 

закладу 

 Дмітрієнко Ольга Володимирівна 
Освіта вища педагогічна, закінчила НПУ 

ім.. М.П. Драгоманова,  

За фахам: Організатор дошкільної 

освіти, вихователь дітей дошкільного 

віку, логопед дошкільних, 

загальноосвітніх та реабілітаційних 

закладів. 

Спеціаліст Вищої категорії, має звання 

«Старший вихователь». 
 



 Для забезпечення освітнього та оздоровчо-

профілактичного процесу у закладі працюють: 2 

вихователя, музичний керівник, керівник гуртка з  

навчання читання, медична сестра.  

Колектив ДНЗ — це колектив молодих, завзятих, 

цілеспрямованих педагогів, робота яких  

підпорядкована спільній меті — виховання всебічно-

розвиненої творчої особистості. 



Малятам  добре і затишно в садочку, 

тому, що про них дбає добрий та 

чуйний вихователь  

 Степаненко   Тетяна 

Анатоліївна, 
Яка здобуває вищу освіту в НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 

зі  спеціальності « Вчитель 

початкових класів» 

 



Талановитий і творчий  музичний 

керівник 

Вовк Олена Юріївна  

Закінчила Уманське державне музичне 

училище ім.. П.Д. Демуцького,. 

Навчається в Уманському  педагогічному  

університеті  

 За фахом: Диригент хору, викладач, вчитель 

музики 

  



Помічник вихователя 

Шиманська Євгенія Юріївна  

Люблячі свою справу, майстерні та вправні  

 Помічник вихователя  

Чабанець  

Катерина Володимирівна 
  



 Завгосп  

Іюніцова Марія Дмитрівна 

 Відповідальна та щира 



Для малят смачно готує 

справжній майстер – 

кухар 

 Деркач Анна Василівна  



Невтомна та трудолюбива праля-кастелянша 

 Башинська Валентина Олександрівна 



 Звичайно ж, ми вважаємо наш дитячий садок 

найкращим і незвичайним, а наших педагогів і 

вихованців найталановитішими. 



Ми любимо своїх вихованців і намагаємося 

зробити все, щоб дошкільний заклад був для 

них другою домівкою сьогодні і хорошою 

згадкою у майбутньому. 



Основний критерій навчально-виховної 

роботи колективу садочку: 

« Краще те, що краще для дитини, 

 а не те, що зручно для дорослих». 



 Сподіваємось, що 

спільними 

зусиллями, ми 

навчимо дітей 

життю у згоді і 

злагоді з істиною, 

добром, красою, 

совістю та любов’ю. 




