
Вас вітає 
заклад дошкільної освіти 

“Сватівський центр розвитку 
дитини” 



   Дитячий садок “ Сватівський ЦРД “ розпочав роботу в 
травні 2018 року. Це сучасний заклад дошкільної 
освіти, що дбає про забезпечення права дітей на 
здобуття дошкільної освіти, створення кожному 
малюкові рівних з його однолітками умов для 

подальшого навчання у школі, успішного 
особистісного розвитку. 



Очолює молодий колектив директор  

Заярна Наталія Юріївна 



   В дитячому садочку функціонує 2 групи: 
 - старша іклюзивна; 

 - молодша. 

    Тепло, затишно і любо тут живеться 
малечі, бо працює в садочку  молодий 

творчий колектив, який всю душу віддає 
дітям. 

    В “Сватському ЦРД” турбуються про дітей 18 
працівників: 

 
 4 вихователі; 

 вихователь-логопед; 

 практичний психолог; 

 музичний керівник; 

 фахівець з фізичної реабілітації; 

 9 працівників технічного персоналу.  



 

 

Члени педагогічного колективу мають відповідну 
педагогічну освіту: 

 5 - з яких мають вищу педагогічну освіту; 

 3 – навчаються. 

   

  



   В нашому закладі працює команда людей 
самовідданих та небайдужих до дитини.  

   Кредо педагогів дошкільного закладу:  

   “ Завжди рухатись вперед, бути на високому 
професійному рівні, сміливо налаштовуватись 

на роботу за програмою нового покоління ”.  



 Головна мета дошкільного закладу-виростити здорову, творчу, 
інтелектуально розвинену дитину. 

 Надати знання про природу, людину, суспільство, можливість 
знайти себе в різних видах продуктивної, творчої діяльності.  

 Сформувати цілісний світогляд, уміння реалізувати свій 
природний потенціал, життєву компетенцію. 

 Забезпечити гармонійний розвиток особистості кожної 
дитини, враховуючи її здібності, нахили, психологічні та 
індивідуальні особливості. 



В освітній процес  

запроваджуються сучасні науково-методичні 
підходи:  

 особистісно-орієнтований; 

 діяльнісний;  

 інтегрований; 

 використання з максимальною продуктивністю як 
перевірених освітніх технологій, так і 
впровадження в практику інноваційних. 



   В закладі створено умови для 
забезпечення оптимального 

рухового режиму:  
 спортивний та ігрові майданчики 

 фізкультурніа зала 

  ігрова кімната 
Щоденно відводиться час на різні 
види рухової активності дітей:  

 ранкову гімнастику 

 фізкультурні та музичні заняття 

 фізкультхвилинки 

 рухливі ігри 

 навчання плаванню 



В садочку  

створені всі умови для дітей:  
 музична зала оснащена інтерактивною 

підлогою; 

 затишні, естетично оформлені групи; 

 сучасні меблі ; 

 сучасно обладнана спортивна зала; 

 чекає на своїх відвідувачів басейн 



 Впровадження в життя 
особистісно-орієнтованої моделі 

дошкільної освіти вимагає від 
педагога професійної зрілості, 

майстерності, високої культури 
праці, психологічної грамотності, 

тому педагоги ДНЗ приділяють 
велику увагу самоосвіті та 

професійному росту. 
 В дошкільному закладі 

використовуються різні види 
роботи з педагогічними 

працівниками. На педагогічних 
годинах, семінарах-практикумах, 
педрадах, нарадах при завідувачі 

розглядалися питання якісної 
підготовки прогулянок, 

дотримання рухового режиму, 
принципу демократичного, 

правового, трудового виховання 
дітей, розвитку духовності, 

підвищенню самооцінки у 
дошкільнят, їх впевненості. 



Заклад дошкільної освіти співпрацює з батьками. 

   Основні напрямки роботи: 
 виховання усвідомленого 

батьківства в родинах; 

 формування у батьків 
позитивних установок у 
спілкуванні з дитиною; 

 надання фахової допомоги 
батькам у  вихованні та 
навчанні дітей; 

 включення батьків у заходи 
дошкільного закладу; 

 створення єдиного освітнього 
простору в навчальному закладі 
та сім’ї. 



Освітні послуги в КЗДО №6 
«Сватівський центр розвитку дитини» 

надаються безкоштовно 

 Батьки сплачують 
за харчування 
дітей так само, як 
у інших закладах 
дошкільної освіти 
міста. 

 



Запрошуємо від усього серця 

Завітати до нашого джерельця 

Раді бачить вас усіх 

І дорослих, і малих! 

 Чекаємо на  вас за 

адресою 

  Луганська область 

   місто Сватове 

   вулиця Просіна 

    будинок 21/1 

 

 Режим роботи  

Понеділок-

п’ятниця    

 07.30-17.30 

Вихідні дні                 

Субота, неділля        



Кожна дитина неповторна і 
унікальна. Дуже важливо у 

дошкільному дитинстві 
утверджувати і розвивати її 
самоцінність. Самоцінність 

дитинства – розуміння 
значущості, цінності, 
важливості періоду 

дитинства для становлення 
особистості.  



Душа летить в дитинство, як у 
вирій, 

Бо їй на світі тепло тільки там. 

Нехай садочок “Сватівський ЦРД” 
буде домом, 

Усім маленьким дітлахам. 


