
Про нас 
  

Липовецький ясла – сад №2  
«Малятко» 

 

  
 

Липовецький ясла – садок №2 «Малятко» працює згідно Статуту, 

затвердженого відповідно до чинного законодавства. 

Інформація про колектив  
 

Педагогічний колектив: 
За штатним розписом у Липовецькому ясла – садку №2 «Малятко» процює 21 

педагог, а саме: 

 
№ 

з/п 

Посада Прізвище ім'я, 

побатькові 

Наванта- 

ження 

Освіта Педагогічний 

стаж 

1 Завідувач  Ямпільська 

Олександра 

Олександрівна  

1 ст. повна вища 14 років 

2 Вихователь - 

методист 

Сафонова 

Альона 

В'ячеславівна  

1 ст. повна вища 10 років 

3 Соціальний 

педагог 

Комар Анна 

Василівна 

0,5 ст. 

 

незакінчена 

вища  

12 років 

4 Практичний 

психолог 

Комар Анна 

Василівна 

0,75 ст. незакінчена 

вища 

12 років 

5 Вчитель - 

логопед 

Вечерук Оксана 

Станіславівна  

0,5 ст. повна вища 11 років 

6 Музичний 

керівник 

Головатюк Віра 

Миколаївна 

1 ст. фахова 42 роки 



7 Музичний 

керівники 

Терлецька 

Юлія 

Володимирівна 

0,5 ст. фахова 6 місяців 

8 Фізінструктор Баламут Алла 

Миколаївна 

0,872 ст. повна вища 8 років 

9 Вихователь Ляшенко 

Наталя 

Василівна 

1 ст. повна вища 9 років 

10 Вихователь Білокур 

Вероніка 

Володимирівна 

1 ст. повна вища 13 років 

11 Вихователь Печенюк 

Анастасія 

В’ячеславівна 

1 ст. повна вища 6 місяців 

12 Вихователь Радченко 

Світлана 

Митрофанівна 

1 ст. фахова 23 роки 

13 Вихователь Федоріна 

Марина 

Миколаївна 

1 ст. повна вища 5 років 

14 Вихователь Піщенюк Алла 

Олександрівна 

1 ст. повна вища 6 місяців 

15 Вихователь Польова Наталя 

Вікторівна 

1 ст. повна вища 10 років 

16 Вихователь Сулимко 

Людмила 

Юріївна 

1 ст. фахова 6 місяців 

17 Вихователь Каліна Ганна 

Іванівна 

1 ст. повна вища 8 років 

18 Вихователь Шеренгова 

Тетяна 

Миколаївна 

1 ст. повна вища 10 років 

19 Вихователь Карпенко 

Валентина 

Григорівна 

1 ст. фахова 5 років 

20 Вихователь Лазо Людмила 

Валеріївна 

1 ст. неповна 

вища 

4 роки 

21 Вихователь Величко Тетяна 

Василівна 

1 ст. повна вища 6 років 



Обслуговуючий персонал: 
 

№ 

з/п 

Посада Прізвище ім'я, побатькові Навантаження 

1 Завгосп Дяченко Олена Петрівна 1 ст. 

2 Старша медична 

сестра 

Голод Валентина Іванівна 1 ст. 

3 Прибиральник 

службових 

приміщень 

Лебідь Юлія Станіславівна 1 ст. 

 

4 Помічник 

вихователя 

Гемба Наталія Миколаївна 1 ст. 

5 Помічник 

вихователя 

Свящук Тетяна Андріївна 1 ст. 

6 Помічник 

вихователя 

Тихонюк Надія Гнатівна 1 ст. 

7 Помічник 

вихователя 

Юрченко Алла Олександрівна 1 ст. 

8 Помічник 

вихователя 

Романюк Ірина  1 ст. 

9 Помічник 

вихователя 

Криворученко Валентина 

Миколаївна 

1 ст. 

10 Помічник 

вихователя 

Танасієнко Світлана Сергіївна 1 ст. 

11 Помічник 

вихователя 

Валентій Лариса Іванівна 1 ст. 

12 Кастелянка Рошка Любов Володимирівна 1 ст. 

13 Праля Кирпичник Олена Василівна 0,75 ст. 

14 Праля Шмигун Олена Анатоліївна 0,75 ст. 

15 Кухар Свірська Валентина Вікторівна 1 ст. 

16 Підсобний 

робітник кухні 

Хименко Надія Анатоліївна 1 ст. 

17 Підсобний 

робітник кухні 

Кащук Ольга Іванівна 0,5 ст. 

18 Робітник по 

обслуговуванню 

приміщень/ 

електрик 

Кирпичник Олександр 

Петрович 

1 ст. 

19 Річний кочегар Бойко Володимир Андрійович 1 ст. 

20 Сезонний кочегар Лебідь Віталі Леонідійович 1 ст. 

21 Сезонний кочегар Піщенюк Микола Іванович 1 ст. 

22 Сезонний кочегар Остапець Олексій Петрович 1 ст. 

23 Двірник Юра Роман Леонідович 1 ст. 

24 Сторож Заєць Павло Васильович 1 ст. 

25 Сторож  Кицюк Юрій Павлович 1 ст. 



 

Графік роботи: 
 

• 7. 30. – 18. 00. 

• Режим роботи нашого закладу відповідає Положенню про   

дошкільний заклад і триває 10,5 год. 

• Липовецький ясла – садок №2 «Малятко» працює за п’ятиденним  

робочим тижнем. 

• Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. 

• Навчальний рік в ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 

травня. 

• З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період. 

 

Зарахування дітей до ДНЗ здійснюється 

на підставі: 
 

• Заяви від батьків, або осіб, що їх заміняють.  
• Медичної довідки про епідемічне оточення та стан здоров’я дитини.  
• Свідоцтво про народження дитини. 

 

 
Склад вихованців: 

На даний час в дошкільному закладі функціонує 7 груп: 

• 1 група раннього віку  3 – го року життя (34) 

• 2 групи молодшого дошкільного віку 4 – го року життя (44) 

• 2 групи середнього дошкільного віку 5 – го року життя (49) 

• 2 групи старшого дошкільного віку 6 – го року життя (59) 

№ 

з/п 

Назва групи Вік дітей Вихователі 

1 «Калинка» Ранній вік  

(від 1 до 3 років) 

Величко Тетяна Василівна (1 ст.) 

Сулимко Людмила Юріївна (0,5 ст.) 

2 «Сонечко» Молодший 

дошкільний вік 

(від 3 до 4 років) 

Білокур Вероніка Володимирівна (1 ст.) 

Печенюк Анастасія Вячеславівна (0,5 ст.) 

Ямпільська Олександра Олександрівна 

(0,25ст.) 

3 «Бджілки» Молодший Піщенюк Алла Олександрівна (1 ст.) 



дошкільний вік 

(від 3 до 4 років) 

Польова Наталія Вікторівна (0,5 ст.) 

Сулимко Людмила Юріївна (0,25ст.) 

4 «Капітошки» Середній 

дошкільний вік 

(від 4 до 5 років) 

Ляшенко Наталя Василівна (1 ст.) 

Печенюк Анастасія Вячеславівна (0,5 ст.) 

Комар Анна Василівна (0,25 ст.) 

5 «Зірочки» Середній 

дошкільний вік 

(від 4 до 5 років) 

Карпенко Валентина Григорівна (1 ст.) 

Польова Наталя Вікторівна (0,5 ст.) 

Шеренгова Тетяна Миколаївна (0,25 ст.) 

6 «Метелики» Старший 

дошкільний вік 

(від 5 до 6 років) 

Радченко Світлана Митрофанівна (1 ст.) 

Комар Анна Василівна (0,75 ст) 

7 «Ромашки» Старший 

дошкільний вік 

(від 5 до 6 років) 

Каліна Анна Іванівна (1 ст.) 

Шеренгова Титяна Миколаївна (0,75 ст.) 

 
 

Соціальний паспорт ДНЗ: 
 

 
 

 

Умови доступності в закладі для навчання дітей 

з особливими потребами – відсутні. 

 
 
 
 
 

Кількість 

вихованців: 
186 

Діти АТО - 

100% 

 

18 
 

 
 

Діти з 

багатодітних 

сімей– 50% 
 

14 

Діти - переселенці 

– 100% 

 
 

 

1 

Діти – інваліди 

-100 % 
 
 
 

 

2 



Якісні освітні послуги: 
 

Освітні програми 

Для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дітей 

педагогічний колектив дошкільного закладу перебувають у постійному 

творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні 

перспективні програми та методики. 

Окрім базової програми «Соняшник», в дошкільному закладі 

впроваджуються програми та методики: «Сталий розвиток дошкільникам», 

«Безмежний світ гри з LEGO». Програми та методики розширюють та 

поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та сприяють реалізації 

приоритетних напрямів у діяльності дошкільного закладу. 
 

Управлінські заходи спрямовані на створення оптимальних комфортних 

умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення 

комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника. 

 

Робота педагогічного колективу  

за індивідувальними напрямками: 

 

1. Народознавчий напрямок. 

2. Сенсорий напрямок роботи. 

3. Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку. 

4. Музейна педагогіка. 

5. Впровадженню LEGO – технологій в освітньо – розвивальний процес. 

6. Мнемотехніка для дошкільнят. 

 
 

Взаємодія із сім’ями вихованців: 

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з приоритетних, напрямів 

діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, 

які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню  

активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.  



Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, 

необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив 

організовував для цього різні активні форми співпраці. 

 

Місія закладу: 
 

 Наш дитячий садок має місію -  створити умови для того, щоб  дитинство,  

як найсприятливіший період виховного впливу на дитину та позитивне 

сприйняття світу дитиною в дошкільний період, залишається в її пам`яті на все 

життя. 

Наша мета: 

Наш дитячий садок має мету - реалізувати  системне  впровадження нових 

оригінальних технологій та інновацій, в результаті яких підвищується 

ефективність роботи дошкільного закладу. 

 

Наші завдання: 

1. Вдосконалювати роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти 

шляхом інтеграції LEGO – технологій в різні види дитячої діяльності: ігрову, 

логіко – математичну, мовленнєву, пізнавальну, фізичну, образотворчу в 

рамках участі в Міжнародному проекті «Сприяння освіті». 

2. Систематизувати роботу по вихованню патріотичної свідомості 

дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками 

культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як 

важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.    

3. Підвищення якості роботи педагогічного колективу щодо створення й 

підтримки сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного 

розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до Нової 

української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної 

дитини в усіх сферах її життєдіяльності. 

 



4. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з налагодження тісної 

взаємодії з батьками, через взаємодію методичної, соціально - психологічної, 

логопедичної служб та усього педагогічного колективу для спільного 

вирішення поставлених  завдань.   

 

Дитячий садок «Малятко» - це 
маленька Країна, де бере 

початок майбутнє великої 
Держави. Тому наші педагоги, 
все створюють в ім’я та заради 

майбутнього дітей. 
 





 


