
Презентація діяльності 



Заклад  у своїй діяльності керується :
- Конституцією України
- Конвенцією про права дитини, ратифікованою Постановою 
ВР від 27.02.1991р.           
- Законом України «Про освіту»
- Законом України «Про дошкільну освіту» (зі змінами)
- Законом  України «Про засади державної мовної політики»
- Законом України «Про охорону дитинства» (зі змінами)
- Кодексом законів про працю України
- Положенням про центр розвитку дитини, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів від 05.10.2009 року №1124
- Базовим  компонентом дошкільної освіти в Україні
- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське 
дошкілля»
- Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку
«Впевнений старт»



Установчі документи функціонування ЦРРД «Дивосвіт»:
- Статут Центру раннього розвитку дитини «Дивосвіт», 
затверджений рішенням Славутської міської ради  від 28 
серпня 2015 р.№ 6-56/2015
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 
нерухомого майна №68795701 від 23.09.2016р.
- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку №НВ-6802495192015 від 06.11.2015р.



Центр проводить діяльність за такими основними напрямами:
-організація роботи груп з метою виконання вимог Базового компонента дошкільної 
освіти та програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», 
«Впевненний старт» та інших, дозволених МОН України до застосування;
- створення умов для всебічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, що 
відвідують Центр, відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 
фізичних особливостей;
- організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;
- проведення різних форм освітнього процесу (заняття в клубах, гуртках, секціях, 
студіях, тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і 
здібностей дітей;
- проведення серед населення роз’яснювальної роботи , спрямованої на розуміння 
проблем сімей, що виховують дітей, які потребують корекції фізичного та (або ) 
розумового розвитку, виховання толерантного ставлення до таких дітей;
- надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, 
виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку;
- психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх оточення, розроблення 
індивідуального плану корекції розвитку дитини на основі індивідуальної 
реабілітаційної програми, здійснення системних психолого-педагогічних заходів з 
метою усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному 
розвитку дитини;
- здійснення заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування 
психологічних новоутворень, яка потребує корекції та (або) розумового розвитку, 
сприяння всебічному розвитку дитини в сім’ї, формування стосунків з членами родини 
та громади тощо.



СТАЖ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
СТАНОМ НА 15 ТРАВНЯ 2017р.

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

більше 20 років



Кваліфікаційний рівень педагогів

спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

вища категорія















Педагогічна спадщина 
Марії Монтессорі



Логічні блоки Дьєнеша





Клуб «Я+МАМА»



Пропонуємо вашій увазі
відгуки батьків про роботу

груп Клубу «Я+МАМА» 



№ п/п

Види обдарованості
Кількість 

дітей

Інтелектуальний(пізнавальний) 4

Креативний 1

Логіко-математичний 1

Художньо-естетичний

Літературний (мовленнєвий)



За результатами тесту 
Керна-Йерасика виявлено рівень 
готовності дітей до школи :
- високий рівень – 4 дитини
- середній рівень – 12 дітей
- низький рівень – немає дітей



Категорія Кількість дітей

Діти з особливими 

освітніми потребами

1

Діти 

військовослужбовців, 

учасників АТО

3



Навчальний 

рік

Діагноз Всього

Заїкання ЗНМ І

рівня

ЗНМ ІІІ

рівня

Дислалія Стерта

форма

дизартрії

2014-2015 1 1 14 16

2015-2016 1 2 11 14

2016-2017 1 1 17 1 20

Зведені дані про кількість дітей  
охоплених логопедичною роботою 

в ЦРРД «Дивосвіт»





















№ Назва гуртка Напрямок роботи Керівник 

гуртка

Вік дітей Режим роботи Примітка

1 «Малюк» Підготовка дітей до 

школи

Перуцька Ж.І. Старший 

дошкільний вік

Понеділок, 

середа, неділя

8.30-9.30

Додаткова освітня 

послуга

2 «Студія бально-

спортивного 

танцю»

Хореографічна 

підготовка

Логнюк Л.П. Старший 

дошкільний вік

Понеділок

Середа

11.30-12.00

Додаткова освітня 

послуга

3 «Вивчаємо 

англійську»

Вивчення англійської 

мови

Войтюк А.В. Старший 

дошкільний вік

Неділя

11.30-12.30

Додаткова освітня 

послуга

4 «Маленькі музики» Музичне виховання Сіліванова

О.М.

Старший 

дошкільний вік

Понеділок

Середа

12.00-12.30

Додаткова освітня 

послуга

5 «Сходиники до 

успіху»

Підготовка дітей до 

школи

Пюро С.О. Середній, старший 

дошкільний вік

Вівторок-

пятниця

17.00-18.00

Додаткова освітня 

послуга

6 «Та-пі-ту» Хореографічна 

підготовка

Логнюк Л.П. Середній, старший 

дошкільний вік

Вівторок, 

четвер

16.30-17.30

Додаткова освітня 

послуга

7 «Funny english» Вивчення англійської 

мови

Войтюк А.В. Середній, старший 

дошкільний вік

Понеділок

17.00-18.00

Додаткова освітня 

послуга

8 «Маленьки 

дослідники»

Пізнавальний 

розвиток  (за 

методикою 

М.Монтессорі)

Поліщук Т.Л. Ранній вік Пятниця

12.15-12.30

На безоплатній 

основі

9 «Паперова казка» Художньо-естетичний Мехоно-

шина О.С.

Дошкільний вік Четвер

12.00-12.25

На безоплатній 

основі

10 «Чарівні пальчики» Художньо-естетичний Пюро С.О. Ранній вік Середа

12.15-12.30

На безоплатній 

основі

МЕРЕЖА ГУРТКІВ  В ЦРРД «ДИВОСВІТ» 2016-2017 н.р.



Гурток «Та-пі-ту»





Гурток «Сходинки до успіху»














