
        Історія нашого закладу починається у далеких 70-х роках, коли у 1978 р. 

у с. Бучі по вулиці Ворошилова № 49, було відчинено двері нового дитячого 

садка-ясел № 7 (Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської Ради 

депутатів трудящих № 459 від 30.09.1977 року). 

Першою завідуючою стала Танська Алла 

Петрівна, яка створила новий працездатний 

колектив однодумців. У дитячому садочку було 

12 груп, які відвідувало 450 дітей. За перші 

початкові роки існування дитячого закладу 

завідуюча  Танська А.П.  оформила і дала 

початок життя цій установі. Методистом  у 

дитячий садок прийшла Чебальова Олена 

Григорівна, колишній інспектор Ірпінського 

міського відділу народної освіти. Це люди 

високої ділової кваліфікації, принципові, 

відповідальні, творчі. 

 

     (Завідуюча – Танська А.П.)

Великий вклад зробили для розвитку дитсадка завідуюча Завертайло 

Людмила Віталіївна та методист Павленко Лідія Павлівна,  які прийшли на 

зміну попередньому керівництву у 1982 році.   

 

                             

     (Завідуюча – Завертайло Л.В.)                 (Методист – Павленко Л.П.) 



Завертайло Л.В. та Павленко Л.П.  мали великий досвід роботи з 

кадрами, були чуйними та талановитими керівниками. У дошкільному 

закладі поновлено матеріальну базу, зроблено капітальний ремонт дитячої 

установи, проведено переоформлення групових кімнат. 

 

У 1985 році керівником дитячого садка 

прийшов молодий, енергійний, талановитий 

педагог Пилипчук Валентина Володимиріна, 

яка теж внесла свій вклад в переобладнання 

ігрових майданчиків та оформлення групових 

приміщень.  

 

Допомагали вихователям та спеціалістам в організації навчально-

виховного процесу в дошкільному закладі мудрі педагоги – вихователі-

методисти: 

                  

            Борова                               Котенко                                   Бикова 

Тетяна Миколаївна          Людмила Олександрівна           Лариса Тимофіївна 

 

 

 

 

 

 

 



Новий 1988 рік приніс зміни в колективі, 

керівником дитячого садка призначена 

енергійна, життєрадісна, з великою уявою та 

фантазією людина – Наконечна Таїсія 

Олександрівна.  Кожна група дитячого садка 

стала іншою, своєрідною, мала індивідуальну 

назву – «Сонечко», «Веселка», «Берізка», 

«Космос», «Соняшник». 

            

           

(Завідуюча – Наконечна Т.О.)

Досвідчений методист Гончарова Ніна Михайлівна 

у 1993 році поєднала в собі риси керівника та методиста, 

умілого організатора, чуйної людини. 

 

 

 

 

Великий вклад для розвитку установи внесла Зінюк Ірина Семенівна,

яка докорінно змінила обличчя закладу. 

 

За роки її праці, з 1994–2010р., багато 

зроблено в переобладнанні садочка – 

облаштовано спортивну залу, кабінети 

спеціалістів: вихователя-методиста, психолога, 

вчителя-логопеда; організовано гуртки 

англійської мови, хореографії, «Пізнайко»;  

відкрито групу продовженого дня, лікувальної 

фізкультури, перші класи шестирічок від ЗОШ І-

ІІ ступенів № 8 і ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9. 

 



За  ініціативи завідуючої ДНЗ Зінюк І.С. та за підтримки селищного 

голови Анатолія Федорука, ректора Ірпінської податкової академії Петра 

Мельника, Ірпінського відділу освіти та Бучанської лікарні в 2001 році в 

закладі було відкрито першу тифлогрупу для дітей з вадами зору та 

тифлоцентр для лікульно-корекційної роботи з такими дітьми, в якому 

працюють спеціалісти: практичний психолог, тифлопедагог, медсестра-

ортоптистка. 

 
 

 

Відкриття тифлоцентру



 

                Разом із завідуючою Зінюк І.С., прийшов 

новий методист Кравець Ольга Матвіївна, 

яка принесла в колектив із собою 

врівноваженість, вдумливість, 

зосередженість, уміння оцінювати творчість         

   та ініціативність інших.

 

Кравець О.М. брала участь не тільки в 

організації та проведенні методичних 

семінарів, нарад, але і сама безпосередньо брала участь у проведенні 

святкових дитячих ранків. 

 

 

З ентузіазмом з 2001 по 2007 рік у 

дошкільному закладі працював новий методист 

Сільченко Ірина Євгенівна, яка створила і 

оформила методичний кабінет. Ірина Євгеніївна 

активно впливала  на молодь, яка становила 

53% всього складу працюючих педагогів, 

стимулюючи їх до навчання у вищих 

навчальних закладах та підвищення свого 

фахового рівня.  

Сільченко І.Є. – талановитий, творчий педагог, яка втілювала свої творчі 

задуми, фантазії у реальність. Під керівництвом Ірини Семенівни та Ірини 

Євгеніївни дошкільний заклад розпочав інноваційну діяльність «Всебічний 

розвиток особистості дитини через впровадження в роботу з дітьми новітніх 

природничо-екологічних та здоров᾽язберігаючих технологій». 

З 1 січня 2007 року рішенням виконавчого комітету Бучанської 

селищної ради № 475-13 V від 28.12.2006р. Ірпінський дитячий ясла-садок 

№7 «Пролісок» перейменовано на Бучанський дошкільний навчальний 

заклад № 4 «Пролісок». 



За роки існування колектив ДНЗ неодноразово приймав участь у житті 

нашого міста: конкурс «Кухар року», «Вихователь року», у художній 

самодіяльності та займав призові місця. Педагогічний колектив «Проліска» 

постійно спрямовував свою роботу на оновлення освітнього та виховного 

процесу.  

     З 2007 по 2011 рік вихователем-методистом 

працювала   Мозговенко Алла Іванівна – педагог 

вищої кваліфікаційної категорії, має звання 

«Вихователь-методист».          

Алла Іванівна з командою педагогічних 

працівників продовжила інноваційну діяльність 

«Всебічний розвиток особистості дитини через 

впровадження в роботу з дітьми новітніх 

природничо-екологічних та здоров᾽язберігаючих 

технологій»  (розроблені екологічні стежини закладу, екологічні проекти 

різноманітної тематики)  та запровадила в практику роботи ДНЗ 

використання елементів здоров’язберігаючої методики М.М. Єфименка у 

роботі з дітьми. 

З 2011 року керівництво Бучанським дошкільним навчальним закладом 

№ 4 «Пролісок» очолила Мозговенко Алла Іванівна, а методичною службою –  

Сергун Інна Василівна (спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання 

«Вихователь-методист», «Старший 

вихователь»). 

Під їхнім керівництвом уміло 

координується робота педагогів з виконання 

навчальних планів і програм.  Методичний 

кабінет поповнюється необхідною 

літературою, авторськими посібниками, 

програмами для здійснення якісного 

виховання дошкільнят. Узагальнюється та 



систематизується методична документація. Відбувається постійне 

удосконалення організації освітнього процесу в закладі з використанням 

сучасних інноваційних освітніх та інформаційно-комунікативних технологій, 

можливостей інтернету. Здійснюється реалізація дослідно-експериментальної 

роботи «Корекція розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку зі зниженим 

зором». З 2017 року колектив закладу є учасником проекту «Сприяння освіті» 

в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і 

науки України та the LEGO Foundation. 

 

  

У березні 2018 року пройшли зміни у 

керівному складі дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 4 

«Пролісок» Бучанської міської ради Київської 

області. На конкурсній основі директором 

закладу призначено Дядик Наталію 

Олександрівну, спеціаліста вищої кваліфікаційної 

категорії. 

Досвідчений педагог, яка вміє здобувати, аналізувати та 

використовувати інформацію, генерувати нові ідеї, використовуючи знання у 

розв’язанні управлінських проблем. 

Свою діяльність Наталія Олександрівна  спрямовує на технічне 

оснащення освітнього процесу та благоустрою закладу, створює комфортні 

та безпечні умови для перебування малюків у дитячому колективі та роботи 

працівників. Поповнено матеріальну базу закладу комп’ютерною технікою 

(ноутбуками, принтерами, сканерами та мультимедійним проектором); 

оновлено електроприладами харчоблок, приміщення пральні; частково 

оновлено ігрові споруди на дитячих майданчиках. Відкрито дві групи для 

дітей з особливими освітніми потребами; створено інклюзивно-ресурсну 



кімнату, яка в достатній кількості насичена дидактичними посібниками для 

розвитку та психологічного розвантаження дітей. 

Під вмілим керівництвом Дядик Наталії Олександрівни та вихователя-

методиста Сергун Інни Василівни колектив закладу продовжує плідну роботу 

у проекті «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством освіти і науки України та the LEGO Foundation. 

Результатом такої роботи є участь колективу у дитячій архітектурній 

виставці-конкурсі «Професії майбутнього» у рамках Всеукраїнського 

фестивалю гри, навчання і натхнення «Play Fest» 2019 та отримання диплому 

за перемогу в номінації «Світ можливостей»;  участь у Всеукраїнському 

фестивалі гри, навчання і натхнення «Play Fest» 2020  під назвою проєкту 

«Успіх», який проходив в онлайн режимі та отримання диплому за перемогу 

в номінації «Діємо сьогодні для успіху завтра»;  участь у Всеукраїнському 

фестивалі гри, навчання і натхнення «Play Fest» 2021 під назвою «Книга, що 

оживає», педагоги та діти створили власну театралізовану казку, яка 

відображала зміст та ключову ідею підтеми проєкту «Мудрість, розум і 

навчання – в книзі є все для буття. І дитина, що зростає – впевнено іде в 

життя» та отримали диплом за перемогу в номінації «Мистецтво бути 

читачем». 

 

   

 

У 2020 році заклад отримав Грамоту  за ІІ рейтингове місце серед 100 

кращих ЗДО України у загальному заліку ЛАЙТ - КОНКУРСУ "МІЙ 

УЛЮБЛЕНИЙ ДИТСАДОК" у конкурсі Інтернет-порталу рейтингу освітніх 

закладів України «Мій улюблений дитсадок».  

 

 



 

 

ІСТОРИЧНА ФОТОГАЛЕРЕЯ МИНУЛОГО ТА СЬОГОДЕННЯ 

 

    

Центральний вхід до дитячого садка 

                     

 

          
 

Перший новорічний ранок 
 

 

 



 
 

                               Вручення подарунків першим випускникам «Проліска»  

                                                      (завідуюча Танська Алла Петрівна) 

 

 
 

 

 

     
 

І знову випуск до школи 

 
   

 



   
 

                                                     Спасибі нашим кухарям! 

 

 

 

  
 

Разом з батьками 

 

      
 

     З улюбленим вихователем на прогулянці 

 

 



  
 

Свято в дитячому садку 

 

 

         
 

Весело співати у новій залі 
(музичний керівник – Поліщук Галина Михайлівна)        ( музичний керівник – Томасевич Вікторія Дмитрівна) 

 

 

 

      
 

Вечорниці 

 

 

 



 

  
 

В Новорічну казку з Дідом Морозом 

(завідуюча Зінюк Ірина Семенівна) 

 

 
 

  
 

                                                       Новий рік у дитсадку  

 
  (вихователь Морозенко Тетяна Миколаївна)                  (вихователь Савіцька Оксана Петрівна)                                

 

 

 

 

 



 
 

      
                                               

Вивчаємо звичаї та обряди свого народу 
(вихователь Бикова Лариса Тимофіївна)                     (вихователі Клімцова Вікторія Вікторівна,      

                                                                                            Нестерова Ольга Андріївна) 

 

 

 

   
 

Музична зала 

 

 



      
 

Веселі  свята у музичному залі 

 

  
 

Гра на музичних інструментах 

 

       
 

Заняття з тифлопедагогом 

(дефектолог – тифлопедагог Вишневецька Оксана Миколаївна) 

 



          
 

Заняття з логопедом (вчитель-логопед Давидюк Людмила Іванівна) 

 

           
 

Заняття в тифлоцентрі  

 

      
 Заняття у кабінеті тифлопедагога                    (тифлопедагог Ющенко Катерина                        

                                                                                                                   Вікторівна) 



 

     
 

             
 

Заняття у інклюзивно-ресурсній кімнаті 

Тифлопедагог – Ющенко                Учитель-логопед -  Мельниченко 

 Катерина   Вікторівна                                     Юлія    Василівна 

 



  
Інклюзивно-ресурсна кімната 

 

   

Спортивна зала 

 

 

 

 

    


