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Заклад дошкільної освіти №27 

відвідують 343 дитини.



На 2020 – 2021 навчальний рік 

заклад дошкільної освіти

укомплектовано таким чином:

І молодша група (2-3 рік життя): 2 групи –
67 дітей;

ІІ молодша група (3-4 р. ж.): 3 групи – 88 
дітей;

середня група (4-5 р. ж.): 3 групи – 81 
дитина;

старша група (5-6 р. ж.): 3 групи – 89 
дітей.



Електронна реєстрація:

У 2020-2021 н. р. у електронній черзі було 
зареєстровано:

І молодша група (2-3 рік життя):

87 дітей; охоплено: 67 дітей

ІІ молодша група (3-4 р.ж.):

59 дітей; охоплено: 20 дітей

середня група (4-5 р.ж.): 17 дітей; 
охоплено: 10 дітей

старша група (5-6 р.ж.): 2 дітей; 
охоплено: 2 дітей.



У ЗДО№ 27  пільгових 
категорій:
АТО – 3 дітей;
багатодітні – 27 дітей;
діти - інваліди – 1 дитини;
малозабезпечені родини – 4;

діти – сироти – 2, 

переміщених – 2.



В «Незабудці» турбується про дітей 60 працівників ЗДО:

Директор ЗДО,

Вихователь – методист ЗДО,

22 вихователі, з них : 

вищу кваліфікаційну категорію має – 4педагога,

І кваліфікаційну категорію мають – 4 педагога,

ІІ кваліфікаційну категорію мають – 9педагогів,

кваліфікаційну категорію “ спеціаліст ” мають – 7 
педагогів,

відповідає займаній посаді – 5 педагогів,

Педагогічне звання “ старший вчитель ” має –

1 педагог,

Педагогічне звання “ вихователь – методист ” має – 1 
педагог.

інструктор з фізичної культури,

2 вчителя-логопеди,

2 керівника музичних,

практичний психолог, 

30 працівників технічного персоналу.



Пріоритетні напрямки 

роботи на 2020-2021 н. р.:

1. Формування творчої особистості 
педагога та дитини.

2. Мультисенсорний підхід до 
організації освітнього процесу в ЗДО.

3. Формування цілісної, життєвої  
компетентної особистості в умовах 
інноваційного розвитку дошкільної 
освіти.





Методичні заходи роботи з колективом
Семінар – практикум 

«Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності дошкільників»



Педрада



Педрада



Педрада



Педагогічний турнір

“ Мова вихователя – один з чинників мовленнєвого розвитку дошкільників ”



Школа молодого педагога



Тренінг для педагогів 

“Розвиток комунікативної культури та творчості 

педагогів в сучасному ЗДО”



Конкурс педагогічної майстерності 

«Молодий педагог»



«Клуб маленького екскурсовода»



Атестація 2020-2021 н. р.



Нетрадиційне ігрове обладнання:
Водні лабіринти



Сенсорні бокси для пізнавальної діяльності



Акція “ Весняне пробудження квітників і городів ”



Разом з дітьми педагоги висаджують 

“ Городи на підвіконні ”



Екскурсії 

“ Екологічною стежиною ”



Майстерні святого Миколая



Видавнича діяльність  та участь 

у міській виставці дидактичних і методичних 

матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів Луцька»



Практичний показ впровадження інновацій в 
роботу з дошкільниками ЗДО№27

сучасних технологій навчання грамоти методика Л. Шелестової, ТРВЗ, М.Зайцева, 

М.Монтессорі, В. Воскобовича, столік, тощо.





Висвітлено на сайті ЗДО№27 “ Незабудка ”





Челендж до Дня книги
“ Подаруй дитині книгу ”



Міська локація директорів ЗДО “НАСРР”



Міське методичне об'єднання для педагогів 

“Розвиток творчих здібностей дошкільників через технологію 
Бачу, чую, роблю ”

(практичний показ освітньої діяльності)



Співпраця з ВНУ імені Л.Українки



Міський дитячій онлайн - конкурс: 

«Музична скарбничка - 2021»



Міський фестиваль 

“ Різдвяні піснеспіви - 2021 ”



Міське літературне свято 

“ Закохані у Лесину поезію ”

Висвітлено на сайті ЗДО№27



Міський челендж “ Людина з іменем Педагог ”



Інтелектуальної ігротеки

Висвітлено на сайті ЗДО№27 “Незабудка”



Систематично проводяться цікаві, веселі свята:
Фестиваль “ Різдвяні дзвіночки ”



Свято Закосичення



Свято “ Андріївські вечорниці “



Спортивна розвага  «Козацькі забави»
Висвітлено на сайті ЗДО№27 “ Незабудка”



Олімпійський тиждень

(Співпраця з спортивним клубом «Інсайт» з рукопашного бою під 

керівництвом Немченко О.О.)



Олімпійський тиждень
(Співпраця з дитячою юнацькою футбольною школою «Волинь» 

під керівництвом.)



Олімпійський тиждень

(Співпраця з спортивним клубом «Айсберг» з флорболу під 

керівництвом Ойовича А. В.)



Спортивна розвага до Дня української армії



Співпраця 

ЗДО№27 з Центральною бібліотекою м. Луцьк

Зустріч з поетесою  Н. Гуркіною



Педагоги ЗДО №27 систематично 

займаються самоосвітою, проходять 

підвищення кваліфікації при ВІППО, 

навчаються за програмою підвищення 

кваліфікації онлайн (участь у 

вебінарах), підтверджують свою 

майстерність під час різних 

методичних заходів:

семінарів – практикумів, майстер –

класів,педагогічних конкурсів, 

вікторин, брейн – рингів, займаються 

видавничою діяльністю, тощо.



Робота з наступності із школою та 

батьками.
Онлайн – тренинг 

«Разом до гармонії розвитку дітей дошкільного віку»



Створення умов щодо

безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу



Пізнавальна зустріч 

з працівниками ДСНС у Волинській області



Навчальна евакуація вихованців ЗДО№27



Організація харчування.









Матеріально - технічна база.



За кошти Луцької міської ради придбано комплекти 
дитячої постелі та 110 матраців для дитячих ліжок.



За спонсорські кошти
придбано тумбу під інструменти та музичні 

інструменти.



За спонсорські кошти
придбано ігрові спортивні модулі.



За спонсорські кошти

придбано медичну кушетку в ізолятор.



За кошти Луцької міської ради зроблено капітальний 
ремонт технічного приміщення



За спонсорські кошти

придбано електронні ваги та тумба для інвентарю.



За спонсорські кошти

придбано шафу – купе для білизни, праски. 



Дякуємо 

усім батькам та спонсорам за тісну 
співпрацю, 

підтримку та благодійну допомогу нашому 
закладу! 

Завдяки вашій небайдужості, активності, 
розумінню наших життєвих проблем – ми 

працюємо!

Ми цінуємо вашу турботу про розвиток 
ЗДО.



“ Історія 

закладу дошкільної освіти №27

твориться руками педагогів – майстрів  

та активних батьків…“

Дякуємо нашим батькам!


