
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

професійної діяльності вихователя групи перед шкільного віку «Калинка» 

дошкільного навчального закладу № 6 «Росинка» 

м. Горішні Плавні  Полтавської області 

Сівак Світлани Станіславівни 

 

Сівак С.С. у 1990 році закінчила Кременчуцьке педагогічне училище ім. 

А.С.Макаренка за спеціальністю «Дошкільне виховання». У ДНЗ «Росинка» на посаді 

вихователя працює з 2003 року. 

Сівак С.С. має 11 тарифний розряд, встановлений рішенням атестаційної комісії 

дошкільного навчального закладу «Росинка» від 31.03.2010р. та педагогічне звання 

«вихователь-методист», присвоєне рішенням атестаційної комісії відділу освіти 

Комсомольської міської ради Полтавської області від 19.04.2010р. У поточному 

навчальному році їй встановлене педагогічне навантаження 36 годин на тиждень. 

У 2018 році Сівак С.С. підвищила кваліфікацію у Полтавському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського на очних курсах. 

Сівак С.С. за період педагогічної діяльності в ДНЗ «Росинка» зарекомендувала себе як 

професійно компетентний педагог. Має високий рівень теоретичної підготовки, проявляє 

ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє педагогічним інструментарієм, 

забезпечує високу результативність, якість своєї праці, організовує навчально-виховний 

процес відповідно до сучасних методичних вимог. Планує роботу з урахуванням констант 

Базового компонента дошкільної освіти, результатів діагностики вихованців, запитів  

батьків. Виконуючи нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти Світлана 

Станіславівна скеровує свою діяльність на якісне впровадження програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Сприяє створенню  умов для реалізації 

принципів гуманізації виховання, розвиваючого навчання, оптимізації навчально-

виховного процесу. Керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання і виховання.  

    Сівак С.С. поглиблено працює над упровадженням технології використання ЛЕГО 

конструювання «Шість цеглинок» в роботі з дошкільнятами, досягає результатів: 

діагностика рівня розвитку дітей (2019р.) засвідчила значне підвищення рівня їх 

інтелектуального розвитку порівняно з початком навчального року. Її вихованці вміють 

вирішувати логічні завдання, генерувати нові ідеї, приймати  нестандартні рішення, 

творчо підходити до вирішення складних задач .  

    Велике значення Світлана Станіславівна приділяє вихованню творчості і креативності у 

дошкільників, виявленню і збереженню обдарованості, сприянню розвитку здібностей 

дошкільників, використовує сучасні здоров’язбережувальні та інноваційні  педтехнології -  

щоденно проводить ранкові зустрічі за програмою Всеукраїнського Фонду «Крок за 

кроком», широко впроваджує методику навчання читання Л.Шелестової,  авторську 

методику М.Єфименка. 

Протягом більше 10 років Світлана Станіславівна є слухачем Школи передового 

педагогічного досвіду «Стежинами духовності»,  2020році підготувала і розмістила на 

сайті відділу освіти статтю – відгук про роботу школи. Також є слухачем міського 

методичного центру на базі ДНЗ «Дзвіночок» «Виховуємо патріотів змалку». 

У 2017 році брала учать у тренінгу, на базі ДНЗ «Чебурашка» - «Проектні технології». 

 

 

    Вихованці Сівак С.С. є активними учасниками міських фестивалів та інших 

конкурсів дитячої творчості . За результатами вивчення готовності до шкільного навчання 

її вихованці демонструють гарні результати. 

Сівак С.С. працює в тісній взаємодії з сім’єю. В колективі є  членом профспілкового 

комітету, громадським інспектором з охорони праці. Користується заслуженою повагою 



серед колег та батьківської громадськості. Відзначається загальною культурою, 

моральними якостями, що служать прикладом для наслідування, талановитий організатор, 

творча особистість і суспільно активна людина. 

Сівак С.С. відповідає займаній посаді та може бути атестована на відповідність раніше 

встановленому 11 тарифному розряду та відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню «вихователь-методист». 
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