
 

Дошкільний навчальний заклад  ясла-садок « Сонечко»   

м. Кілія , Кілійського району, Одеської області 

 

Керівник закладу : 

  Кутас Олена Кирилівна. 

Кутас Олена Кирилівна народилась  

23  жовтня 1965 року в Одеській області м. Кілії. У 1973 році пішла до першого класу  

Кілійської середньої школи № 1.У 1983 році закінчила 10 класів  в цьому році вступила до  

Білгород-Дністровського педагогічного училища на  спеціальність «Вихователь дитячого 

садка». Закінчила училище у 1985 році та пішла працювати вихователем у Кілійський 

дитячий  садок «Вишенка». У 1988році вступила до педагогічного інституту 

К.Д.Ушинського ,якій закінчила у 1992 році за спеціальністю «Вчитель  дошкільної 

педагогіки та психології у педучилищі .Організатор». В цьому році прийнята на посаду 

вихователя –методиста в Кілійський  дитячий садок «Вишенка».З 1994р по 2001р 

находилась у відпустці по догляду за дітьми. З 2003 року прийнята на посаду завідуючої 

дитячого дошкільного закладу «Сонечко» м. Кілія де працює по теперішній час. 

 

 Приміщення   пристосоване, будівля  одноповерхова. Орієнтовна  загальна площа 

приміщень-332кв.м. Площа ділянки-3200кв.м.  Проектна потужність закладу: Три Групи, 

35 місць. Фактично  працює дві  групи: Молодша різновікова група ---29дітей; Старша 

різновікова група---29 дітей. Заклад  працює в постійному  режимі. 10,5  годин.; 9,5 

робота груп 

 Фізкультурної  зали  не має. Музична зала є, яка використовується і для проведення 

занять з фізичної культури Медичний кабінет  суміжний з кабінетом  завідувачки. 

Методичний кабінет відсутній . Але в кабінеті завідувачки створені такі методичні 

осередки : 

 осередок з правового виховання; 

 осередок  з підготовки  дітей до школи; 

 планування та новітніх програм; 

 природознавства та дослідницької діяльності; 

 народознавста ; 

 розвитку мови; 

 дидактичних  посібників та картин; 

 техники  безпеки; 

 художньої літератури та переодичних видань; 

 ТРВЗ, 

 Художньої праці. 



Харчоблок  та пральня розміщені в типовому   приміщенні . Облаштування  пральні 

відповідає  Вимогам: нова пральна  машина-автомат, вода  холодна-гаряча. На території 

днз  знаходяться 2 ігрових майданчика: Ігровий майданчик старшої різновікової групи та 

майданчик молодшої різновікової групи. Кожний майданчик облаштований  ігровим 

обладнанням, яке відповідає віку дітей. Стан ігрового обладнання задовільний .      

ДНЗ повністю забезпечений кадрами. В ДНЗ працює 16 чоловік, з них 5 педагогів  : 1 

завідувачка – освіта вища; 3 вихователі, з них :1 вихователь вища освіта, 2 – середня 

спеціальна; 1 музкерівник – освіта вища. Медична сестра – 1, працює на 0,5 ставки.  

Основним пріоритетним напрямком у роботі з дітьми є українознавчий  напрямок. 

Педагогічний аспект виховної народознавчої роботи ДНЗ спрямований на те, щоб діти 

розумом і серцем засвоїли народну мораль, певні норми поведінки, етику й естетику 

побуту, культуру, оволодівали вміннями та навичками трудової діяльності. Цей досвід 

узагальнений як досвід всіх педагогів ДНЗ «Сонечко». Результативність досвіду з 

українознавства перевірено в процесі практичної діяльності і підтверджена 

позитивними показниками в роботі. ДНЗ «Сонечко» - опорний заклад п роботі  з 

українознавства. Не одноразово у ДНЗ «Сонечко» відбувалися семінари-практикуми, на 

якій різні категорії дошкільних працівників мали змогу ознайомитися з досвідом роботи з 

українознавства. 



 
 

 Адреса закладу: 

   

68300 Одеська область, м.Кілія  

 

         Вулиця  Короленка-9-а. 

 

       Телефон  3-06-27, +380970926717 

E-mail - elena-kutas@ukr.net 

 

 
 


