
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки, 

Степанківської сільської ради Черкаської області було збудовано у 1957 році 

за кошти тодішнього колгоспу ім. Ватутіна. На той час, це був один з перших 

типових проектів дитячих садків в сільській місцевості. Спочатку, у закладі 

було лише дві групи - ясельна і садова. Виховувалися тут малюки віком навіть 

до одного року. Дошкільний заклад був настільки переповнений , що виникла 

потреба у його розширенні, тому з часом було добудовано дві спальні кімнати 

та спортивно-музичний зал. 

У 1976 році розпочалася реконструкція дитячого садка, яка завершилася 

у 1977 році. Під час реконструкції були виконані такі роботи:  

1.Збудована башта Рожновського, яка забезпечила дитячий садок холодною 

проточною водою. 

2. Змонтована система водопостачання груп та харчоблоку. 

3. Окремо збудовано приміщення для пральні та комори для продуктів. 

4.Змонтована каналізаційна система з вигрібною ямою, виділені 

приміщення під внутрішні санвузли для кожної з трьох груп. 

5.Зроблено окремі виходи для кожної групи, медичний кабінет та кабінет 

завідувача. 

До 1980 року дитячий садок «Берізка» знаходився у власності колгоспу ім. 

Ватутіна. 

Згодом, згідно з Рішенням виконавчого комітету народних депутатів 

Черкаської районної ради № 513 від 23.12.1980 його було передано на бюджет 

Черкаської РДА. 

У 1983 році на території ДНЗ «Берізка» був збудований плескальний 

басейн, який у 1984 році почав функціонувати і використовується до цього 

часу.  

У 1988 році було завершене будівництво спортивно-музичного зали, 

тому з’явилося більше можливостей для проведення культурних та 

спортивних заходів спільно з батьками, що позитивно вплинуло на розвиток 

дітей.  

У 2006 році була проведена реконструкція водопроводу від башти 

Рожновського до приміщення закладу, групові приміщення обладнано 

електробойлерами, зроблений косметичний ремонт спортивно-музичної зали. 

У 2007 році було проведено капітальний ремонт двох групових кімнат, 

капітальний ремонт санвузлів у групах, проведена заміна всіх вікон (53шт.) та 

вхідних дверей (3 шт) освітнього закладу. В цьому ж році було розпочато 

будівництво нового харчоблоку з пральним та складським приміщенням, яке 

тривало п’ять років. У серпні 2012 року новий харчоблок було введено в 

експлуатацію.  

Складське приміщення харчоблоку оснащено новими холодильною та 

морозильною камерами . В приміщення для прання та прасування білизни 

було придбано дві сучасні пральні машини. Сучасним вимогам санітарної 

служби відповідає введена в експлуатацію дренажна каналізаційна система, 

яка являє собою складну систему відстою та фільтрування стоків. 



З 2008 по 2012роки поступово поновлювалось обладнання групових 

кімнат, з’явилися нові, зручні в користуванні столи та стільці, ліжка, сучасні 

шафи для одягу дітей та персоналу. Поповнилися сучасним обладнанням 

ігрові зони групових кімнат, це і ігрові магазини, перукарні, затишні куточки 

для відпочинку, нові килимки, іграшки тощо.  

У 2015 році, за кошти спонсорів замінена система опалення. 

Впродовж 2019-2020 років проходив капітальний ремонт будівлі 

закладу за рахунок коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури 

ОТГ та коштів бюджету громади. В результаті капітального ремонту було 

проведено: заміну даху, встановлення системи водовідведення, ситеми 

протипожежної сигналізації та оповіщення, заміна внутрішньої 

електропроводки, встановлення часткової примусової вентиляції та 

внутрішній ремонт садочку (силами колективу, спільно з батьками).  

Розуміючи, що відчуття власної щасливої території допомагає нашим 

дітям рости самостійними, веселими, самодостатніми, педагоги закладу 

спільно з колегами – помічниками дбають про створення доцільного, зручного 

та розвивального середовища, яке сприяє розвитку природної цікавості дитини 

до пізнання світу, забезпечує умови для набуття навичок практичного життя, 

надає дитині свободу вибору, налаштовує на позитивні емоції, розвиває 

здібності дітей, відповідно до їх нахилів та вподобань. Саме тому у 2019-2020 

навчальному році в дитячому садку колектив спільно з батьками зробили 

якісний внутрішній ремонт, що зовсім змінило вигляд закладу. Вихователі, 

спільно з обслуговуючим персоналом оформили інтер’єр групових кімнат та 

спалень по-новому.  

В даний час, заклад знаходиться на балансі Степанківської сільської 

ради і фінансування проводиться за рахунок коштів бюджету Степанківської 

ОТГ. 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» с.Хацьки є 

юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, діє на підставі 

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» с.Хацьки діє на 

підставі Статуту (зареєстровано 02.01.2018 №2323005457) та наказу відділу 

освіти ЧРДА від 29.12.2016 № 306 «Про результати проведення атестації 

дошкільного навчального закладу «Берізка» с.Хацьки».  

 Юридична адреса: 19634, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Хацьки, вул. 

Героїв України,1. Телефон: 30-65-02. 

Дошкільний навчальний заклад загального типу розвитку. Знаходиться 

у комунальній власності Степанківської сільської ради, площа земельної 

ділянки – 0,6 га. Проектна потужність закладу - 42 місця. 

Працює автономна котельня (з газовими котлами) та башта 

Рожновського.  

У закладі дошкільної освіти діє харчоблок, пральня та складське 

приміщення,  музично-спортивний зал,  спортивний майданчик, плескальний 

басейн, кабінет завідувача, кабінет медичної сестри. Заклад на 80% 



забезпечений комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням, 

підключений до локальної мережі INTERNET.  

ДНЗ працює за 10,5-годинним режимом дня. 

У закладі виховується 78 дітей у трьох різновікових групах – ……-

ясельна та дві садові. 

Очолює заклад завідувач - Макаренко Марина Анатоліївна. 

Освітній процес забезпечують 7 педагогів, із них: 

- мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії“ – 3 

педагоги; 

- „спеціаліст другої категорії“ – 3 педагоги; 

- „спеціаліст”- 1 педагог. 

У закладі дошкільної освіти працюють практичний психолог, 

вихователь-методист (за сумісництвом), медична сестра та 12 осіб 

обслуговуючого персоналу. 

У ДНЗ освітній процес організований за еколого-природничим напрямом 

роботи на тему: «Екологічне виховання дошкільників на засадах природо-

збережувальних технологій». Зміст навчального плану сформований на 

державному рівні і забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами 

Базового компонента дошкільної освіти в Україні, програми виховання і 

навчання дітей від двох до семи років «Дитина». 

Усі групові кімнати обладнано куточками природи, в яких проживають 

живі мешканці, за допомогою яких діти уперше долучаються до рослинного і 

тваринного світу та вчаться доглядати за ними. У закладі створено 

розвивальний простір, національні куточки, за допомогою яких у дітей 

формується почуття національно-патріотичної гідності. Для задоволення 

освітніх запитів дошкільнят працюють гуртки «Музичний оркестр» та «Юний 

натураліст», якими охоплено 36% дошкільнят. 

Педагоги дошкільного навчального закладу приймають участь у 

методичних заходах району, щороку впроваджують у практику роботи закладу 

наукові досягнення у галузі дошкільної освіти, нові педагогічні технології, 

вивчають та впроваджують кращий досвід роботи педагогів, обмінюються 

досвідом роботи, вивчають рівень оволодіння дошкільною освітою кожної 

дитини, кожної групи в межах державних вимог (програма «Дитина»). 

Педагогічні працівники закладу беруть участь в обласних науково-

практичних Інтернет-конференціях та виставці «Інноваційний пошук освітян 

Черкащини». На базі закладу проходять методичні об’єднання педагогів 

дошкілля Черкаського району.  

Головною метою колективу ДНЗ є виховання та всебічний розвиток 

дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти 

успіху, правильно будувати своє життя. 

Вся робота закладу направлена на охорону життя та зміцнення здоров’я 

дітей, спрямована на формування здоров’язбережуючої компетенції, 

підвищення опірності захисних сил дитячого організму, поліпшення його 

працездатності, своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та 



навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної 

підготовленості і фізичної культури вцілому. 

Організація освітнього процесу у ДНЗ «Берізка» здійснюється 

відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента 

дошкільної освіти і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного 

закладу: набуття дитиною дошкільного віку необхідного рівня різних видів 

компетенцій в різних видах діяльності (ігровій - провідній для дітей 

дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, 

музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; 

мовленнєвій; соціокультурній та інших), знань про себе та довкілля, 

моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію в 

житті. 

Колектив ДНЗ «Берізка» спрямовує всі зусилля на цілісний і загальний 

розвиток пізнавальних здібностей дошкільників, їх соціально-особистісних, 

морально-етичних та соціально-емоційних компетенцій. 

В даний час, ДНЗ «Берізка» с.Хацьки є сучасним закладом дошкільної 

освіти, який забезпечує належні умови для реалізації дитиною свого 

природного потенціалу (фізичного, психічного, соціального), сприяє 

гармонійному та особистісному зростанню кожного вихованця.  

 

 


