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Успіх починається тут!
Навчально-виховний комплекс «Умка Гранд» - це заклад освіти нового типу,
метою якого є виховання успішної особистості. Він складається з трьох підрозділів:
дошкільного, шкільного, позашкільного.
Дошкільний підрозділ – дитячий садок, що забезпечує належний рівень
дошкільної освіти та закладає основи формування ключових компетентностей
дітей віком від двох до шести років відповідно до вимог Базового компонента
дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої
підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої
освіти. У складі шкільного підрозділу: є початкова, основна і старша школи.
Складовою частиною шкільного підрозділу є «Центр дистанційного навчання»,
який забезпечує високоякісну дистанційну освіту учнів та додаткові заняття зі
шкільних предметів з репетитором.
Позашкільний підрозділ сприяє всебічному розвитку особистості через
участь дітей у різних гуртках і студіях. На базі НВК «Умка Гранд» функціонує
музична школа, яка покликана дати талановитим дітям можливість знайти та
розвивати свій талант.
У цьому номері Ви дізнаєтесь про життя дошкільного і шкільного
підрозділів НВК «Умка Гранд».

Життя дошкільнят
Дитсадок – це невтомна і самобутня країна малечі. Це той світ, у якому дитина
живе в найважливіший період свого розвитку. І від того залежить не лише її майбутнє,
а й майбутнє родини та всієї країни.
Саме в нашому закладі є всі необхідні умови та бажання професіоналів для
створення щасливого дитинства!

Старша група працює за програмами
«Впевнений старт» та «Дитина».
Щотижня діти здобувають знання з
нової цікавої теми, що змістовно переплітається з усіма розділами програми.
Педагоги старанно застосовують новітні технології, з якими ознайомлюються на тренінгах, лекціях, майстеркласах. У своїй роботі колектив групи
спирається на досвід передових педагогів: Ш.Амонашвілі, В.Сухомлинського,
Л.Шульги, Н.Гавриш, Л.Шелестової.
Також використовуються багато сучасних методик дошкільної освіти:
- методика Миколи Зайцева, що допо-

магає дітям ефективно і швидко навчитися читати, тренувати зорову пам’ять,
здібність запам’ятовувати;
- мнемотехніка – технологія якісного
засвоєння інформації;
- танграм – дитина вчиться аналізувати зображення, виділяти геометричні
фігури, візуально розбивати цілий об’єкт
на частини, а найголовніше - логічно
мислити;
- у роботі з дітьми вихователі широко
використовують творчі завдання з конструювання, ігри-інсценівки, сюжетнорольові ігри, дидактичні ігри, вікторини,
конкурси.

Вихователі середньої групи
«Умчат - дослідників» працюють за
програмою «Дитина».
Ми, граючись, навчаємося, творчо мислимо, розвиваємо фантазію, наповнюємо життя дітей цікавими іграми.
Кращий спосіб донесення інформації
до дитини – гра. Через гру наші діти
стали маленькими дослідниками.
Під час пошуково-дослідницької
діяльності діти пізнають властивос-

ті води, піску та грунту. Досліди, неначе
фокуси, викликають у дітей інтерес та бажання самостійно їх проводити.
Формуємо об’єктивну самооцінку та
прагнення до успіху, вчимо вихованців
цінувати власну індивідуальність та поважати інших.
Використовуємо мнемотаблиці, вивчаємо вірші та загадуємо загадки, пізнаємо
світ казок за допомогою схем, що сприяють розвитку діалогічного мовлення.
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ІІ Молодша група працює за програмою
«Дитина».
Вихователі за допомогою провідних
методик С.Русової, М.Монтесорі, творів
В.Сухомлинського, паличок Кюізенера
прищеплюють інтерес до навчання, розвивають дитячу уяву, зв’язне мовлення,
логіко-математичні уявлення, навчають
узагальнювати, а також рахувати та порівнювати предмети.
Девіз групи: «Ягідки ми маленькі –
справні, спритні, чепурненькі»
Педагогічне кредо: навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці
запалити вогник пізнання, мислення, добра.

Кожну дитину в групі ми сприймаємо
як індивідуальність та постійно намагаємось розкривати усі грані маленької особистості.
У нашій групі діти навчаються та живуть у світі краси, гри, казки, музики, малюнків, фантазії та творчості.
Проводимо круглі столи для батьків, індивідуальні зустрічі з педагогами та психологом.
Весело та цікаво проходять святкування Днів народження малюків.
Діти відвідують різноманітні гуртки та
секції: живопис, хореографія, гімнастика, кікбоксинг, таеквондо, робототехніка,
футбол.

З вихователями ми малюємо, рахуємо.
Ну а ще вчимося жити і добро завжди творити.
Ми ростем, ростем, ростемо, спать нікому не даємо,
Гомінкі, не вередливі, вундеркінди ми умілі!
Ми маленькі та веселі, як стрибаєм – то до стелі,
Як співаєм – всі нас чують, навіть ангели танцюють.

І молодша група - це дітки від 2 до 3
років.
Виховання дітей раннього віку — справа не проста, але дуже цікава. Це період
найінтенсивнішого розвитку людини, вивчення довкілля, інших людей і самого
себе.
Вихователі І молодшої групи працюють за програмою «Дитина». У своїй роботі вони дотримуються пріоритетних
напрямків:
- забезпечення кожній дитині почуття
емоційного благополуччя, свободи і захисту гідності;
- створення сприятливих умов для розвитку добрих стосунків між дітьми, задоволення потреб дитини;

- впровадження розвиваючого навчання завдяки використанню сучасних інноваційних технологій.
Поглиблено вивчаються такі напрями,
як «Розвиток зв’язного мовлення дітей
раннього віку засобами українського народного фольклору» та «Сенсорний розвиток дітей раннього віку засобами методики Марії Монтессорі».
Кожний день насичений цікавими заняттями, серед яких: художня література,
сенсорний розвиток, я пізнаю світ людей
та прикмет, конструювання, розвиток
зв’язного мовлення, я пізнаю світ природи.
Також є заняття з музики, фізкультури
і англійської мови.

Життя школярiв
Наші учні про школу кажуть:
“Умка”нам знання дає,
Вчить любові та поваги.

“Нам сьогодні пощастило,
Ми вчимося в «Умка Гранд”.
“Школа наша дуже гарна
Вчителі-це просто клас!!!
Ваш великий труд-не марний
Ми поважаємо всіх вас.
Школа – це не тільки місце, де отримуються нові знання, але й місце, де знаходять
нових друзів. Кожна людина пам’ятає свій перший день у школі. Хвилюючий, святковий
день. Саме з того дня слово «школа» стає цікавою захоплюючою мандрівкою у світ знань.

Навчання учнів здійснюється відповідно до державних стандартів загальної середньої
освіти. По завершенню навчання учні отримують документ про освіту державного
зразка: табель - після закінчення кожного класу; свідоцтво про базову загальну середню
освіту і додаток до нього - після закінченні 9 класу; атестат про повну загальну середню
освіту і додаток до нього - після закінчення 11(12) класу.

З 08.30 до 19.00 наша школа «Умка Гранд» - це місто, в якому учні є жителями. У місті
працює учнівське самоврядування.
Протягом року життя нашого міста «Umka city» – це захоплюючий навчальновиховний процес, що відбувається у формі предметних і тематичних тижнів, і який
залишає в пам’яті кожного учня незабутні враження…

Умчат розумних важко не впізнати Нестримний блиск в очах, жага до знань.
Красу навколо вміють помічати,
До мрій своїх крокують без вагань!
Приспів
Щасливе дитинство – успішне майбутнє,
У Всесвіт знання нам віконце відкрий!
Хай музика любові і добра проллється
Та мерехтить життя цікавістю подій.
Нам «Умка Гранд» обійми відкриває,
Приймай нових талантів зорепад!
Ти світоч розуму, надій країна,
Крилатих мрій квітучий пишний сад.
Приспів
Умчат щасливих всі навколо знають,
Терпіння та любов творять дива.
Батьки скарб найдорожчий довіряють.
Разом із «Умкою» майбутнє розквіта!
Приспів
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