
 

Програмно-методичне забезпечення: 

 парціальна програма  гуртка «Школа 

м’яча» (укладач Малькут І.С., інструктор 

фізичного виховання); 
 парціальна програма  гуртка з оздоровчої 

гімнастики  «Грація та краса» (укладач Дика 

Н.Л., інструктор ЛФК) 

 досвід роботи «Вплив оздоровчих 

технологій на результативність та якість 

фізкультурно-оздоровчої роботи, 

формування навичок здорового способу 

життя» (укладачі Вініченко  О.М., вихователь-

методист;  Дика Н.Л., вихователь); 

 досвід роботи «Формування 

здоровязбережувальної компетентності у 

вихованців та учнів в умовах наступності 

дошкільної та початкової ланок освіти» 
(укладач Вініченко  О.М., вихователь-

методист); 

 освітній  проект «Допоможемо родині 

виховати здорову дитину»  (взаємодія  з 

сім’єю щодо формування здорового 

способу життя дітей дошкільного віку 
(автор Вініченко О.М., вихователь-методист). 

 

 

Для нотаток 
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Наша адреса: 

69095,  м. Запоріжжя, 

вул. Українська, 47 

тел. 62-52-51, 63-59-45 

електронна адреса: 

dnz182zp@ukr.net 
Дзвоніть, пишіть та приходьте! 

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

управління освіти і науки 

 територіальний відділ освіти,   

молоді та спорту Жовтневого району   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     м. Запоріжжя 



 

Дошкільний навчальний заклад 

(ясла - садок)  комбінованого типу № 182 

"Щасливе дитинство", 

(пріоритетний напрямок - фізкультурно-

оздоровчий)  має 7 вікових груп: 

 

 група раннього віку  (діти від 2-х до 3-х років;  

 

 дошкільні групи  (діти від 3-х до 6 років, що 

мають порушення опорно-рухового апарату);  

 

 дошкільні  групи - загальнорозвивального 

спрямування  (діти від 3-х до 6 років).  

 

 

 

 

Мостова Ольга Ярославівна -  завідувач ДНЗ; 

Вініченко Олена Миколаївна  - вихователь - 

методист.   

 

 

Головною метою дошкільного навчального 

закладу  є формування гармонійно розвиненої 

особистості дитини: з міцним здоров'ям, 

фізично та інтелектуально підготовленою до  

життя соціально - компетентною, 

працелюбною. 

 

 

В  ДНЗ   працює  районний   консультативний 

центр «Здорова дитина – щаслива родина», де 

батьки мають змогу отримати консультативну 

- корекційну допомогу з питань виховання,  

розвитку,  профілактичної роботи  з  дітьми, 

що мають порушення опорно-рухового 

апарату. 

 

   На базі закладу фунціонують гуртки,  

що сприяють всебічному розвитку 

особистості, базуються на  інтересах та  

здібностях дошкільнят: 

 

 працюють групи з ЛФК – «Малючок - 

здоров'ячок» для дітей з порушеннями 

постави та плоскостопості; 

 

 гурток з оздоровчої гімнастики 

 «Краса та грація»;  

 

 гурток з фізичного виховання   

«Школа  м’яча» 


