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Заклад дошкільної освіти №27 

відвідують 331 дитини.



На 2019 – 2020 навчальний рік 

заклад дошкільної освіти

укомплектовано таким чином:

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

ІІ молодша група (3-4 р. ж.): 3 групи – 91 
дитини;

середня група (4-5 р. ж.): 3 групи – 91 
дитина;

старша група (5-6 р. ж.): 3 групи – 85 
дітей.



Електронна реєстрація:

У 2019-2020 н. р. у електронній черзі було 
зареєстровано:

І молодша група (2-3 рік життя):

95 дітей; охоплено: 60 дітей

ІІ молодша група (3-4 р.ж.):

41 дітей; охоплено: 30 дітей

середня група (4-5 р.ж.): 6 дітей; 
охоплено: 2 дітей

старша група (5-6 р.ж.): 1 дітей; 
охоплено: 0 дітей.



У ЗДО№ 27  пільгових 

категорій:

АТО – 5 дітей;

багатодітні – 25 дітей;

діти - інваліди – 1 дитини;

малозабезпечені родини – 10;

діти – сироти – 2.



В «Незабудці» турбується про дітей 60 працівників 
ЗДО:

Директор ЗДО,

Вихователь – методист ЗДО,

22 вихователі, з них : 

вищу кваліфікаційну категорію має – 5педагог,

І кваліфікаційну категорію мають – 3 педагогів,

ІІ кваліфікаційну категорію мають – 9педагогів,

кваліфікаційну категорію “ спеціаліст ” мають – 8 
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 2019-2020 н. р.:

1.Створення умов для самоосвітньої практики дітей у 

системі проблемно – пошукової діяльності, творчості й 

дитячого експериментування, як і з матеріальними, 

так і з соціальними об’єктами.

2.Використання передових педагогічних ідей, 

розробок, новітніх технологій, які сприяють 

ефективному розвитку пізнавальних здібностей 

малюків в різних видах дитячої діяльності.

3. Забезпечення умов для збереження оптимального 

рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я 

дітей, використовуючи сучасні методи в ЗДО та в сім’ї.





Методичні заходи роботи з колективом

Дискусійний клуб “ Шляхи оптимізації ігрової 

діяльності дошкільників ” (29.10.2019р)



Педрада



Педрада



Семінар практикум 

“ Інноваційні види рухової  активності дошкільнят”



Школа молодого педагога



Майстер – клас
для педагогів “ Історія новорічної іграшки ”  



Атестація 2019-2020 н. р.





Видавнича діяльність  та участь 

у міських та обласних виставках

дидактичних і методичних матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів Луцька»
Управління освіти Луцької міської ради

Міський методичний кабінет

Заклад дошкільної освіти № 27

Оксана Рекрут

"Я люблю свою країну"
Методична розробка

Луцьк 2019



Міське методичне

об'єднання практичних психологів “ Маскотерапія – ефективний 

засіб розвитку навиків спілкування дітей старшого дошкільного віку ” 

(28.03.2020 р.)



Дружній колектив - завжди разом



Дружній колектив - завжди разом



Разом з дітьми педагоги висаджують 

“ Городи на підвіконні ”



Відкриті покази

освітньої  діяльності педагогами ЗДО№27





Висвітлено на сайті ЗДО№27 “ Незабудка ”







Систематично проводяться родинні свята:

Спортивне свято “ Тато, мамо, я – спортивна родина ”
(21.02.2020р.)



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



Свято Стрітення
(14.02.20202р.)



Свято “ Андріївські вечорниці “
(12.12.2019р.)



Міське свято “ Спортивна зима ”
(грудень 2019 р.)



Міське свято англійської мови
(лютий 2020р.)

Висвітлено на сайтіЗДО№27 “ Незабудка “



Міське свято 

“ Інтелектуальної ігротеки ” 
(лютий 2020р.)

Висвітлено на сайті ЗДО№27 “Незабудка”



Літературне свято 

“ Вічно голос Лесі Українки ”
(21.02.2020р.)

Висвітлено на сайті ЗДО№27



Клуб майстерності “Шевченкові дні”



Фестиваль “ Різдвяні дзвіночки - 2020 ”



Співпраця 

ЗДО№27 з Центральною бібліотекою м. Луцьк

Зустріч з поетесою  Н. Гуркіною



Пізнавальна екскурсія – зустріч

з курсантами Військового ліцею з поглибленою 

спортивною підготовкою. (05.12.2019)



Пізнавальна зустріч 

з працівниками ДСНС у Волинській області



Навчальна евакуація вихованців ЗДО№27



Олімпійський тиждень
(16.09.19-20.09.19)



Олімпійський тиждень

(16.09.19-20.09.19)



Олімпійський тиждень

(16.09.19-20.09.19)



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.

Співпраця ЗДО№27 та НВК №9



Організація харчування.









Створення умов щодо

безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу



Зустрічі з працівниками МНС

у Волинській області



«Навчальна евакуація 

дошкільнят в разі пожежі»

Висвітлено на сайті ЗДО№27 “Незабудка”



Матеріально - технічна база.



За кошти Луцької міської ради придбано 110 

матраців для дитячих ліжок.



За кошти Луцької міської ради

придбано комплекти дитячої постелі



За кошти Луцької міської ради зроблено 
капітальний ремонт музичної зали.



За кошти Луцької міської ради зроблено 

капітальний ремонт музичної зали.



За кошти Луцької міської ради зроблено 
капітальний ремонт складських кухонних 

приміщень



За кошти Луцької міської ради зроблено 
капітальний ремонт складських кухонних 

приміщень



Придбано за спонсорські кошти:

вуличне надвірне обладнання, 11 лавок  на 

ігрові майданчики



Придбано 7 лавок  на спортивний майдан 



Придбано за спонсорські кошти:

спортивне обладнання



Зустріч з родинами 

майбутніх вихованців





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!


