
Дошкільний 

навчальний 

заклад 

“Сонечко”  

Воскресинцівського навчально-

виховного комплексу 



Наша адреса: 
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Івано-Франківська обл. 

Рогатинський район 

с.Воскресинці 

вул.Л.Українки, 35 

ТЕЛЕФОН: 

03435-56-358 

Тип закладу – навчально-виховний комплекс 

Форма власності - комунальна 



Паспорт закладу 
Станом на 01.09.2013 р. 

Кількість дітей – 25 

Кількість груп – 1(різновікова) 

Проектна потужність – 25 

Кількість працівників - 7 



КАДРИ 

Кількісний склад             Віковий склад 
1 директор НВК 

2 вихователі 

1 психолог 

1 музичний керівник 

до 30 років – 1 

до 40 років 1 

до 50 і більше – 2 

до 60 і більше - 1 

Якісний склад Стаж роботи 

Спеціаліст -3 

Спеціаліст ІІ категорії – 1 

Спеціаліст вищої 

категорії -1 

до 3 років – 1 

від 10 до 20 років – 1 

20 і більше років - 3 



Пріоритетні завдання 
дошкільного закладу 

 Створення умов для 
повноцінної реалізації 
особистісного 
потенціалу кожної 
дитини; 

 Розвиток творчих 
здібностей, нахилів та 
уподобань; 

 Формування 
здорового способу 
життя дитини 

Шляхи реалізації цих 
завдань 

 Розвиток творчих 
здібностей, нахилів та 
уподобань; 

 Розвиток природних 
задатків дитини через 
ігрову діяльність; 

 Гармонія родинного і 
дошкільного 
виховання у 
навчально-виховному 
процесі 



     Воскресинцівський навчально-виховний комплекс 

розташований в центрі невеликого мальовничого села 

Воскресинці, Рогатинського району, Івано-Франківської 

області. 
     Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ ст.” визначила 

стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки та шляхи 

створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для 

досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей 

постійного духовного самовдосконалення особистості, формування 

інтелектуального та культурного потенціалу, як найвищої цінності нації. 

Саме для реалізації цих завдань у Воскресинцівській загальноосвітній 

школі І-ІІ ст. був створений тип навчального закладу – навчально-

виховний комплекс. 

   За більш як 25 років функціонування такого типу навчального закладу 

склалася певна система роботи, яка забезпечує повноцінний і всебічний 

розвиток дітей на засадах національної культури і духовності, розумовий, 

фізичний і психологічний розвиток дітей на безперервну підготовку їх до 

навчання в школі.        



В приміщенні школи створено постійно діючий дитячий садок “Сонечко”. 

Для дитячого садочка виділено чотири приміщення, харчоблок та  

ігровий майданчик. Щоб діти почувалися як вдома, тут по-домашньому  

оформлено кімнати: 

ігрова кімната 



кімната для занять 



невеликий спортзал 

спальня 



Науково-практичний семінар керівників дошкільних 

закладів району на базі Воскресинцівського навчально-

виховного комплексу 



Вихователі роблять все для забезпечення продуктивності розвитку дитини. 

Особливу увагу приділяють використанню в навчально-виховному процесі  

дидактичних ігор, роздаткового матеріалу, сюрпризних моментів, ігрових 

прийомів, малих фольклорних жанрів, бесід, що стимулює мовну активність 

учнів. Враховуючи вікові особливості дітей, здійснюють індивідуальний підхід до 

кожної дитини. 



Сила музики безмежна. Вона і розвиває, і стимулює розумову діяльність,  

і виховує естетичний смак, а ще лікує і допомагає зрозуміти себе. Діти із  

задоволенням водять хороводи, вивчають нові пісні, беруть участь у  

музичних іграх, забавах. 

 



Практичний психолог сприяє розвитку особистості дошкільників,  

забезпечує захист їхнього психічного здоров’я через індивідуальні  

бесіди, ігри, здійснює психологічне обстеження вихованців. 



Без фізичного навантаження діти не можуть бути здоровими,  

тому вихователі щодня проводять ранкові зустрічі, фізкультурні 

 розваги, рухливі ігри. 



У дитячому садку дошкільнят також залучають до мистецтва, 

народих традицій, обрядів. Проводяться свята: 

Осінь золота 

прийшла до  

нашого краю 



“О, писанко, ти символ 

вічного життя” 





Веселі розваги 

“Подорож у казку” 

“Як гарбузовий рід ріпку рвав” 





Цікаво і змістовно педагоги дитячого садка проводять екскурсії  

околицями рідного села,знайомлять з історичними пам’ятками,  

виховуючи допитливість, повагу та любов до рідного краю. 







,У навчально-виховному комплексі здійснюється принцип наступності, тому що старші 

дошкільнята стають учнями 1 класу. Від того, як співпрацюють вихователі і вчителі  

початкових класів залежить багато. Тому практикуються спільні заходи дитячого садочка 

 і початкової ланки освіти 





Батьки завжди є 

активними учасниками 

всіх шкільних заходів, 

виступають на 

батьківських зборах та 

беруть участь у 

навчально-виховному 

процесі 

Виставка “Умілі 

батьківські руки” 



 Вже з трьохрічного віку дошкільнята адаптуються до шкільного життя,  

привчаються жити серед ровесників, дорослих, прилучаються до  

соціально-культурних норм, взаємовідносин людей у суспільстві,  

а це в першу чергу надає дитині можливість пізнавати оточуючу  

дійсність людських взаємин і самого себе шляхом обміну емоціями і 

почуттями. 




