
«Наша турбота 
– щасливі діти» 

Проект дошкільного навчального 
закладу ясла-садка комбінованого 

типу №1 «Дюймовочка» 
Дружківської міської ради 

Донецької області



ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ

Дошкільний навчальний заклад 
ясла – садок комбінованого 
типу №1         «Дюймовочка» 

Дружківської міської ради 
Донецької області був 
створений у 1956 році

вул. Толстого, буд. 72 А, місто 
Дружківка, Донецька область, 

Україна,  84201

Тимочка Ірина Борисівна –
завідувач дошкільного закладу



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

 ДНЗ №1 «Дюймовочка» –
перший побудований у місті 
дошкільний заклад та 
розташований на околиці міста

 Єдиний дошкільний заклад у 
цьому районі

 У даному районі відсутні
спортивно-ігрові майданчики
для дітей дошкільного віку!

 Спортивно-ігрове обладнання у 
закладі є морально                    
застарілим і потре-

бує оновлення



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Завдання: 
1. Створити активну творчу групу батьків і колективу

закладу.
2. Розробити проектно-кошторисну документацію

щодо спортивно-ігрового обладнання.
3. Підготувати територію для встановлення

спортивно-ігрового обладнання.
4. Встановити спортивно-ігрове обладнання.
5. Виконати благоустрій прилеглої території.

Мета: створення в ДНЗ №1 «Дюймовочка»
комфортних і безпечних умов для дозвілля та розвитку дітей
дошкільного віку, для занять спортом шляхом влаштування

нового спортивно - ігрового комплексу.



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 Вихованці ДНЗ №1 
«Дюймовочка» (95 дітей)

 Діти дошкільного віку, які 
будуть відвідувати заклад 
(на черзі – 117 дітей)

 Працівники закладу

 Батьки 



ФІЗКУЛЬТУРА-КРУГЛИЙ РІК



ФІЗКУЛЬТУРА-КРУГЛИЙ РІК



ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ІСК «Верблюденя»
38900 грн.

СК «Юнак»
16000 грн.

Гойдалка-балансир 
«Класік» 4750 грн.http://kidigo.com.ua/ua



ЕТАПИ ПРОЕКТУ
№ 
з/п

ЗАХІД ТЕРМІН 
РЕАЛІЗАЦІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1 Створення активної творчої групи батьків і 
колективу закладу, підготовка 

документації, презентації проекту

1 місяць Завідувач закладу, 
голова батьківського комітету, 

керівник проекту

2 Закупівля обладнання та матеріалів для 
дитячого ігрового комплексу

1 місяць Визначена підрядна 
організація

3 Розвантаження обладнання на території 
закладу, прийняття по опису, підписання 

акту передачі 

1 день Батьки, завідувач, завгосп 
закладу

4 Демонтаж застарілого обладнання та
підготовка майданчика для встановлення 

нового обладнання

7 днів Батьки закладу

5 Виконання земляних робіт, бетонних 
робіт та монтажних робіт із встановлення 

ігрового комплексу

20 днів Батьки закладу

6 Прибирання території, перевірка 
обладнання

2 дні Працівники закладу

ВСЬОГО 3 місяці



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ

Зростання 
здорового 
покоління

Підвищення 
соціальної 

активності батьків

Згуртованість 
колективу батьків та 

педагогів

Естетична 
привабливість 

закладу

Всебічний розвиток 
дітей



ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПРОЕКТУ

Постійне використання
спортивно – ігрового
обладнання під час 

організації фізкультурно-
оздоровчої роботи з 

дітьми дошкільного віку на 
спортивному майданчику

Поповнення спортивно –
ігровим обладнанням

інших ігрових майданчиків
для кожної вікової групи

дітей.

Подальше належне 
утримання за рахунок 

благодійних внесків 
дошкільного закладу, за 

підтримки батьківського 
комітету та ради закладу



ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ 
ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ

РАНКОВА ГІМНАСТИКА,                       
ЗАНЯТТЯ З ФІЗКУЛЬТУРИ

СПОРТИВНІ РОЗВАГИ               
ПРОТЯГОМ РОКУ

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ



ПЛАН-ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОЕКТУ

ЗАХІД РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКИ

День здоров’я «Спортивна 
родина»

Пропаганда здорового способу 
життя, формування сталих навичок

культури здоров’я

Діти, батьки, 
педагоги

«Осіннє бебі-шоу» Збагачення рухового досвіду, прояв
творчості у руховій діяльності

Діти, батьки, 
педагоги

«Пригоди маленьких 
спортсменів» 

Збагачення рухового досвіду
дошкільників

Діти, батьки, 
педагоги

«Народні ігри» (спортивна 
розвага)

Оволодіння дітьми навичками 
командних ігор

Діти, батьки, 
педагоги

«Зимові несподіванки» 
(спортивна розвага з 

елементами
народознавства)

Мотивація до бережного ставлення
до народних засобів та методів

фізичного удосконалення

Діти, батьки, 
педагоги

«Ой, весела вже зима» 
(спортивне змагання на 

санчатах)

Розвиток рухової активності Діти, 
педагоги



ПЛАН-ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТУ

ЗАХІД РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКИ

«Смішні кульки» (спортивне
дозвілля до Всесвітнього

дня водних ресурсів)

Розвиток фізичних якостей,
розширення усталеної

здоров’язберегіальної діяльності

Діти, батьки, 
педагоги

«Запрошуємо до змагань
казкових героїв»

Збагачення рухового досвіду, прояв
творчості у руховій діяльності

Діти, батьки, 
педагоги

«Веселі спортивні змагання» Пропаганда здорового способу 
життя, формування сталих навичок

культури здоров’я

Діти, батьки, 
педагоги

Дозвілля «Веселі
мандрівники»

Формування сталих навичок
культури здоров’я

Діти, батьки, 
педагоги

«Разом з сонечком гуляти, 
бігати, стрибати» 

(фізкультурне дозвілля)

Доброзичливе ставлення до 
однолітків в процесі спільної рухо-
вої діяльності. Збагачення рухового

досвіду дошкільників

Діти, батьки, 
педагоги

Ранкова гімнастика, заняття 
з фізкультури, прогулянки

Набуття дітьми сталих навичок
щоденної активної рухової

діяльності

Діти, педагоги



БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ – ЗАПИТУВАНА 
СУМА

№ НАЗВА ОБЛАДНАННЯ КІЛЬКІСТЬ ВАРТІСТЬ

1
Дитячий комплекс Верблюденя, 
висота гірки 1,2 м 11-60.3/6-12 

1 од. 38900,00 грн

2
Спортивний комплекс                                

Юнак 21-14.1/6-16
1 од. 16000,00 грн

3
Гойдалка - балансир                                            
Класік 12-3-02.1/3-6

1 од. 4750,00 грн

4 Доставка до території закладу 350,00 грн

ВСЬОГО 60000,00 грн



БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ – ВЛАСНИЙ ВНЕСОК

№ НАЗВА ВИДАТКІВ РОЗРАХУНКИ ПО 
ДАНИХ ВИДАТКАХ ВАРТІСТЬ

1 Закупівля цементу для бетонних робіт 10 міш. Х 140грн/міш 1400 грн

2
Закупівля щебеню та піску для

бетонних робіт

2т х 350 грн/т
2т х 250 грн/т 1200 грн

3

Земляні та підготовчі роботи до
бетонних робіт

1)зняття верхнього шару землі з травою
2) Вириття траншей під щебень (0,30см)

3) засипання їх щебенем

7м3 х 30 грн/м3
7 м3 х 70 грн/м3
7 м3 х70грн/м3

210 грн
490грн
490грн

4
Бетонні роботи по встановленню обладнання

майданчика
7м3 х 250грн/м3 1750 грн

5
Встановлення ігрового спортивного комплексу, 

спортивного комплексу,
Гойдалки-балансира.

5,1 м3 х 100гр/м 3 510 грн

ВСЬОГО 6050 грн 



ДОСЯГНЕННЯ НАШИХ ВИХОВАНЦІВ




