Інформація про комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №348 Харківської міської ради» від дня його заснування до сьогодення
Історія кожної будівлі у нашому місті цікава і неповторна. Кожну з них
пишуть люди, проживаючи власне життя, працюючи, віддаючи частинку свого серця. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№ 348 Харківської міської ради» було споруджено у 1967 році в затишному
дворі поміж типових для того часу п’ятиповерхівок у Комінтернівському
районі.
Дошкільний навчальний заклад з гарними клумбами та доріжками, схожими на проспекти великого міста розпочав свою роботу за адресою: просп.
Маршала Жукова 35-А. Його першими вихованцями стали діти від 1 до 7
років. На них очікували новенькі меблі, яскраві іграшки зручні столик та
стільці, м’які ліжечка і усміхнені, добрі, як у мами, обличчя вихователів.
Саме вони приймали найактивнішу участь у тому, щоб перетворити дитячий
садок на будинок, де живе дитячий сміх.
Кожного ранку до дитячого дошкільного закладу поспішають діти та
дорослі. Перед ними гостинно відкриті двері.

За час існування дошкільного навчального закладу змінилось декілька
поколінь педагогів, кожне з яких працювало для того, щоб їх заклад ставав
краще, зручніше, затишніше.
Першим керівником була Курбатова Зоя Костянтинівна . Нею було
розпочато роботу з екологічного виховання дошкільників. Цей напрямок роботи упродовж багатьох років був і залишається пріоритетним для колективу
ДНЗ № 348.
У 1977 році на посаду завідувача була призначена Сєпіта Валентина
Олексіївна . Вона продовжила традиції та стиль керівництва.
Минали роки. Дошкільний навчальний заклад з 1983 року під керівництвом Шарун Любов Іванівни створював належні матеріально-технічні умови
для навчання та виховання дітей.
Починаючи з 1987 року наш дошкільний навчальний заклад очолює
Андренко Лариса Степанівна Загальний стаж її роботи – 47 років. У 2006
році їй присвоєне звання «Відмінник освіти України». У 2012 році відзначена
нагрудним знаком «Софії Русової» . За час своєї роботи вона не одноразово
нагороджувалась почесними грамотами Департаменту освіти України ( 2011
рік ), подяками міського голови (2003, 2010 рік ), почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2009 рік), грамотою ГУОН (2003
рік),почесною грамотою МОНУ (2004 рік). Під розумним керівництвом Андренко Л.С., заклад став кращім, міцнішим ставав взаємозв’язок з батьками
вихованців . Вона продовжила роботу щодо оновлення матеріально-технічної
бази закладу сучасними меблями, іграшками, технічним засобам навчання.

На території дошкільного навчального закладу з’явились сучасні гойдалки
та спортивні комплекси, галявина казок, дерева пам’яті. В ДНЗ обладнана етнографічна кімната, спортивна зала , фітовітальня.

Лариса Степанівна ініціювала проведення на базі дошкільного навчального закладу дослідно-експериментальної діяльності на тему: «Впровадження особистісно орієнтованого підходу до роботи з дітьми дошкільного
віку».
З 1999 року ДНЗ є базовим дошкільним навчальним закладом району,
міста , області для вихователів раннього віку де проходять методоб’єднання .
Дошкільний заклад тісно співпрацює з вищими навчальними закладами м. Харкова:
Харківським, гуманітарним педагогічним інститутом;
КВНЗ ХАНО.
Починаючи з 2002 року наш дошкільний навчальний заклад є базою
для підготовки молодих спеціалістів дошкільного факультету ХНПУ імені
Г.С. Сковороди.
Колектив ДНЗ – творчий, активний, натхненний. Завзято працює над
подоланням стереотипів в своїй роботі, над впровадженням інноваційних
процесів і новітніх технологій:
Особливе місце посідає ранній вік. Гаслом нашої роботи з малюками
стали слова:«Радість пізнання – то велике щастя»;
Використання «Теорії розвитку винахідницьких завдань» в роботі з
дітьми;
Найкращій результат інтелектуального розвитку дає розвиваюче навчання;
Валеологічні знання змалечку – необхідність!
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Упродовж 1999-2014 років педагоги дошкільного навчального закладу беруть активну участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій.
1999 рік – досвід роботи з проблеми “Валеологічна освіта дошкільника”
отримано диплом І ступеня на обласній виставці-ярмарку.
2001 рік – вихованці ДНЗ брали участь серед закладів освіти міста у проведенні “Тижня безпеки дитини” де посіли І місце.

2002 рік – міський огляд-конкурс по підготовці до нового навчального року –
ДНЗ посів ІІ місце.
2003 рік – на базі ДНЗ проводяться обласні, постійно діючі семінари для керівників методоб’єднань вихователів з проблеми: “Сенсорний розвиток дитини раннього віку, як основа становлення особистості” .
2004 рік – участь у міському професійному конкурсі “Вихователь року –
2004” – ІІ місце. Базовий ДНЗ для проведення обласного постійно діючого
семінару для керівників районних, міських методоб’єднянь на тему: “Особистісно – орієнтований підхід щодо формування самоактивності дітей раннього віку”.
2005 рік – ДНЗ посів І місце в огляді-конкурсі на кращій кабінет з Цивільної
оборони серед ДНЗ в місті Харкові.Узагальнено досвід педагогічного колективу ДНЗ та видано посібник “Організація науково-методичної роботи з дошкільними закладами”.
2006 рік – надрукована методична наробка з досвіду роботи дошкільного навчального закладу №348 на тему: “Формування загально-культурної компетентності дітей раннього віку”.
2007 рік – надрукована методичні наробка: «Формування здорового способу
життя як складової соціалізації дитини». Участь у міському професійному
конкурсі «Вихователь року - 2007», почесне місце у фіналі. У серпні 2005
ДНЗ посів І місце у районному огляді-конкурсі з підготовки до нового навчального року.
2008 рік - надрукована методична наробка роботи дошкільного навчального
закладу №348 на тему «Розвиток вокально-хорових навичок у дітей старшого
віку на заняттях музики»;
2009 рік – надрукована методична наробка : «Система роботи з підвищення
дидактичної компетентності та методична підтримка досвідчених вихователів у період моделювання ними ефективного педагогічного досвіду»
2010 – дошкільний навчальний заклад приймає участь в „ Інтерактивній конкурсній програмі „ Осінні пригоди Сандорика ” нагороджується дипломом І

ступеню. Надрукована методична наробка „ Пізнавальний і інтелектуальний
розвиток особистості дитини через впровадження авторських програм з екологічного виховання”. Почесною грамотою Комінтернівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України був нагороджений
профспілковий комітет ДНЗ №348;

2011рік - Надрукована методична наробка «Формування імідж - траєкторії
вихователя дошкільного навчального закладу в умовах особистісно орієнтованого підходу в освіті».
2012 рік - надруковані наробки на тему : «Робота з дітьми старшого дошкільного віку з метою активізації їх зображувальних здібностей за допомогою
творів В.О. Сухомлинського» та «Активізація зображувальних здібностей дітей старшого дошкільного віку за допомогою творів В.О. Сухомлинського».
2013 рік - надрукована методична наробка на тему «Система роботи з дітьми
дошкільного віку з метою формування у них основ мовленнєвої компетентності».
У тісному зв’язку працюємо з нашими батьками, маємо багато наробок,
двері для наших гостей, батьків завжди відчинені. Наші педагоги у кожній
дитині бачать неповторну індивідуальну особистість і намагаються і прикладають всі зусилля якомога більше її розкрити. Мета нашої праці- дитяча посмішка.
Ініціативність, творчий підхід та високий рівень професіоналізму - ось
три складові успіху нашого педагогічного колективу, починаючи з 1967 року
і до сьогодення.

