
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХОВАТЕЛЬ 

ВИХРИСТЮК ТЕТЯНА 

АНАТОЛІЇВНА 

ВИХОВАТЕЛЬ 

ЗАПОРОЖЕЦЬ ГАЛИНА 

СТЕПАНІВНА 

ПОМІЧНИК  ВИХОВАТЕЛЯ 

МАРЦЕНЮК КАТЕРИНА 

ВІКТОРІВНА 

Добра, привітна завжди 

весела Тетяна Анатоліївна з 

радістю і усмішкою 

спішить на роботу до своїх 

вихованців. Знаходить 

чарівний ключик до 

кожного з них. А дітки це 

відчувають, тому із 

задоволенням спішать до 

своєї виховательки. 

Вважає, що високою 

винагородою є момент, 

коли випускники, будучи 

вже школярами, і, навіть, 

дорослими людьми, 

впізнають на вулиці та 

приходять у дитячий садок, 

щоб побачити свою 

виховательку та просто 

поговорити. 

«Бути правдивим і чесним з 

дітьми є єдиним 

вихованням» - Лев Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог Музичний керівник  Інструктор з  фізкультури 

Молодша група загального розвитку №7 «Волошка»  

 



 

У 23 садочку, як у справжньому віночку - 

Кожна група, наче квіточка чудова 

Має дивовижний неповторний цвіт 

Ми запрошуємо Вас, шановні,  

Завітати в волошковий світ! 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група «Волошка» зібрала у коло 

Трирічних дівчат і хлоп’ят - 

Все їм цікаво, все хочуть пізнати, 

Люблять малята співати й гуляти. 

Плавати, гратися і танцювати, 

Весело й дружно «Волошка» живе 

Світ навкруги залюбки пізнає. 

Скакун Галина Анатоліївна 

 

Будюк Тетяна Ігорівна  (плавання) Бабаєва 

Світлана Миколаївна  

Сорок років своєї 

педагогічної діяльності 

вона присвятила дошкіллю. 

ЇЇ діяльність можна 

помістити в п’ять слів, які 

являються головним її 

професійним кредо: 

«Любити, розуміти, 

поважати, вчити і 

виховувати дітей».  І тому 

метою в її роботі є 

стремління працювати так, 

щоб діти завжди хотіли йти 

до неї повернутися.   

Вважає що педагог повинен 

докласти максимум зусиль 

не тільки для того, щоб 

вихованці навчилися 

розуміти музичну мову, 

танцювати, співати, 

імпровізувати, але і 

зробити з них загально 

гармонійно розвинених 

особистостей, донести до 

дитини почуття доброти, 

любові по відношенню до 

природи, родини, людей, і 

тоді у нас зросте чудове 

покоління, яке неодмінно 

допоможе змінити цей світ 

на краще. 

Вона, як і кожен педагог, 

вважає, що насамперед усі 

діти мають бути здоровими. 

Тому активно працює та 

впроваджує у свою роботу  

цікаві та корисні технології 

та методики, Розробила 

програму «Оздоровча сила 

води» , яку презентувала в 

місті і області 

 



 

Мудра і досвідчена Галина Степанівна та творча і натхненна Тетяна 

Анатоліївна  працюють в дружньому тандемі над темою: «Розвиток зв’язного 

мовлення дошкільнят» за методикою Наталі Гавриш. Метою роботи є розвиток 

зв’язного мовлення, адже дитина для власного особистісного розвитку та 

успішної соціалізації спілкується з тим, хто поруч, вчиться пізнавати світ за 

допомогою мовлення.  

Одним із пріоритетних завдань є спільна робота із сім’єю. Разом ми дбаємо про 

те, щоб кожна дитина зростала чесною, привітною, вихованою, порядною, 

інтелігентною, гідною, любила своїх батьків, родину, друзів, рідну країну. І ми 

прагнемо, щоб дитинство наших дітей було цікавим, радісним, щасливим, і 

запам’яталося їм на довгі роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо завітати в групу «Волошка» до  маляток! 

поставити посилання  http://berizka.vn.ua/group/7 

http://berizka.vn.ua/group/7

