ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 « РОСИНКА»
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса закладу: 85307, м.Покровськ, Донецька область, м-н «Южний», 26а.
Контактний телефон: (0623)525118
Сайт закладу: https://rosinka2.klasna.com

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД
Заклад дошкільної освіти №2 « Росинка» було відкрито у 1976 році
В закладі працюють 41 творчий педагог , які мають:
- Повну вищу освіту
- вищу кваліфікаційну категорію

32
6

- 1 кваліфікаційну категорію
11
- 2 кваліфікаційну категорію
8
- педагогічне звання
“вихователь- методист”
1
У ЗДО №2 « Росинка» виховуються 152 дітей
Мережа груп, згідно ліцензійних умов, складає 12 груп.
З них: 3 групи ЗПР,
5 мовні групи,

1 група з розумовою відсталістю,
1 група з аутичним спектром,
1 інклюзивна група,
1 група загального розвитку.

Керівник: Громяк Вікторія Сергіївна

Дата народження: 28 жовтня 1965 року
Закінчила у 1992 році Донецький державний педагогічний університет і
отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика
середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію
вчителя української мови та літератури.)
Стаж роботи:
На посаді з 22.08.2000 р.
Графік прийому:
понеділок – 09.00-12.00
четвер

– 13.00-16.00

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСЛУЖЕНИХ ПЕДАГОГІВ

Семенюк Віолетта Леонідівна - практичний
психолог, має вищу кваліфікаційну категорію.
Працює в закладі з 2005р.
Презентувала власні наробки у конкурсі
Онлайн – фестиваль «Психофест інновацій»
відеоролик « Розумні долоньки»; на обласній
Web-вітрині «Цікаве літо для дошколярика».
Тренер III регіональному фестивалю
психологічних
інновацій
«Психофест
інновації». Переможець II (обласного)етапу
Огляду моделей психолого - педагогічного супроводу освітнього процесу в
навчальних закладах області.
Розробила:
- корекційно - розвивальна програма «Сходинка розвитку» для дітей 5-6
років;
- корекційно – розвивальна програма «Розвивайко» для дітей 3-4 років;
- збірник тренінгів для роботи з педагогами «Створення ефективної
педагогічної команди – запорука сучасного іміджу закладу дошкільної
освіти»;
- «Робочі зошити з індивідуально корекційно розвивальної роботи для дітей
5 – 6 років»;
- «Робочі зошити з індивідуально корекційно розвивальної роботи для дітей
4 – 5 років»;
Дидактичний інструментарій :
- посібник «Метафоричні сенсорно – тактильні фігурки»;
- посібник «Сенсорна скриня»;
- збірник «Дидактичні ігри з розвитку уваги, сприйняття, гічного
мислення»; «Казки з розвитку емоційного інтелекту»;
Створений Онлайн «Кабінет психолога» для батьків та педагогів.

Матвєєва Марина Миколаївна – вчитель-логопед,
має вищу кваліфікаційну категорію. Працює в
закладі з 2001р .
Презентувала власні наробки на обласній Webвітрині «Цікаве літо для дошколярика».
Автор освітніх проектів « Інноваційні технології в
подоланні затримки психомовленнєвого розвитку,
«Подолання порушень темпо-рітмичної та
інтонаційної сторони мовлення», «Використання
здоров’язберігаючих технологій в системі
корекційної роботи вчителя – логопеда».
Розробила:
- посібник «Логопедичний ланцюжок»;
- посібник «Використання біоенергопластики в системі корекційної
роботи вчителя-логопеда» ;
- збірник дидактичних ігор та вправ за лексичними темами та з навчання
грамоті та читанню.

Дмитрієва Ольга Леонідівна – вчитель-логопед,
має вищу кваліфікаційну категорію. Працює в
закладі з 1998р.
З 2021 року є керівником міського методичного
об’єднання спеціальних груп.
Автор освітніх проектів : «Логопедичні ігри в
пісочній країні», «Мнемодоріжки для
автоматизаціі звуків», «Роль артикуляційної
гімнастики в мовленнєвому розвитку дітей»,
«Пропедевтика мовленнєвого розвитку дітей
дошкільного віку».
Розробила:
- посібники «Здоров’язберегаючі технології
в логопедичній роботі», «Готовність дитини до школи», « Використання
баламетрікс в корекційно – розвивальній роботі з дітьми дошкільного
віку», «Використання картино-графічного плану на заняттях з розвитку
мовлення»;
- збірник «Формування словника та зв'язного висловлювання дітей із
ЗНМ на матеріалі казок».

Кирєєва Юлія Анатоліївна - вчитель логопед, має
вищу кваліфікаційну категорію , працює в закладі з
1997р. З 2009-2021 року є керівником міського
методичного об’єднання спеціальних груп.
Автор освітніх проектів «Багатофункціональні
тренажери для розвитку дрібної моторики»,
«Психогімнастика в системі логопедичній
роботи», «Використання прийомів мнемотехніки в
роботі з розвитку мови у дітей з порушеннями
мови».
Розробила:
- збірники «Інформаційні технології в роботі з
дітьми алаліками», «Дидактичні ігри з розвитку мовлення для дітей
дошкільного віку»;
- посібник «Формування мотивації до занять у дітей дошкільного віку»;
- лепбук: «Автоматизація звука «С», «Ш», «Р», «Л».

Москаленко Наталя Федорівна – вихователь, має
вищу кваліфікаційну категорію. Працює в
закладі з 1981 року.
Зайняла перше призове місце у міському
конкурсі по роботі з батьками «Активні форми
взаємодії педагогів з батьками - запорука
гармонійного розвитку особистості дитини».
Автор освітніх проектів: «Театр, театр – чудова
країна», «Разом з батьками».
Розробила :
- програму « Маленькі фантазери» по
нетрадиційній техниці малювання для дітей
старшого дошкільного віку;
- посібник «Творчо працює, фантазуємо, творимо»;
- збірник « Нетрадиційні технології в роботі з дітьми з зображальної
діяльності».

Шевельова Олена Володимирівна – вихователь,
має першу кваліфікаційну категорію. Працює в
закладі з 2001р.
Учасник проекту «Садочок – простір дружній
для дитини» спільно з Всеукраїнським фондом
«Крок за кроком» за підтримки UNICEF.
Приймала участь в обласному тренінгу «Сталий
розвиток дошкільників».
Зайняла почесне друге місце у міському
конкурсі «Вихователь року».
Автор освітніх проектів: «Стежинками казок», «Подорож в країну
ввічливості», «Твори добро».
Розробила:
- збірку «Віночок дружби» (комунікативні ігри для старших
дошкільників);
- посібник «Квітуча галявина»

