
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК) 

«ЩАСЛИВИЙ»



Сучасний, освітній простір 
«Щасливого» дитинства

Дошкільний начальний  заклад 
(дитячий садок) «Щасливий», 
комунальної форми власності 
Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради, 
Києво-Святошинського району, 
Київської області.

Функціонує з 01.09.2016року.

Розрахований на -70 дітомісць

4- групи

Відвідує заклад – 112 дітей

Функціонують: 

Молодша група «Сонячний 
промінчик» 

Молодша група « Фіалка»

Середня група «Бджілка» 

Старша група «Ромашка» 

Режим роботи закладу :
07.00 – 19.00 годин 
Вихідні дні- субота, неділя



Сучасні вимоги до 
комфортної життєдіяльності 
дітей дошкільного віку 
потребують нових критеріїв 
якості навколишнього 
простору. Ці критерії 
формуються під впливом 
потреб до естетичного 
задоволення, екологічної 
безпеки та відчуття гармонії з 
природою.

Організація комфортного, 
естетичного, екологічно –
розвивального середовища
через впровадження сучасних
перспективних принципів
ландшафтного будівництва, 
елементів садово – паркового 
мистецтва;

Організація відпочинку, 

спортивних, та культурно-
масових програм для батьків та 
дітей 

Територія закладу є осередком 
спілкування з однолітками та батьками



Ігровий простір сучасного 
щасливого дитинства

Створення інтегрованої
спортивно-ігрової зони
відпочинку «Вільний простір»  
сприяє можливості корисного
проводження часу на свіжому
повітрі, занять спортом, 
спілкування з однолітками.



Діти проводять в садочку
більшу частину свого дня, тому
він має бути не лише
приміщенням, а й атмосферою
заохочення та розвитку. Саме
тому ДНЗ нового покоління має
затишну домашню атмосферу є
осередком мрій, де кожна мама
вірить в те, що її дитина може
себе реалізувати як
особистість.

ПРОСТІР ДИТИНСТВА – ПРОСТІР    
ШИРОКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ



ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ 
ЗАКЛАДУ –ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО    

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ



Музична зала –
платформа естетичного 
виховання

Музика – прекрасний, чарівний 
світ, призначений дарувати 
радість дітям та дорослим.



Логопедичний кабінет –
комунікативна складова якісної 
освіти



Вітальня – це ранок дитини, а 
ранок повинен бути щасливим… 

Ранок починається з 
гарного доброго слова, 
посміхнувшись один 
одному, заряджаємось 
позитивною енергією на 
весь день



“

”

Знаходитись у казковому дивовижному світі іграшок, 
картин, ігор, різних цікавих занять – бажання кожної 
дитини…

Група –простір широких 
можливостей 



Простір дитинства, розваг 
та пізнання



Комфортний відпочинок –
важлива потреба дитини

Денний сон, приносить 
відчуття бадьорості, настрій, 
відновлює життєві сили які 

надають енергію та готовність 
поринути у чудовий світ 

пізнання



Чиста і охайна дитина 
почувається здоровою, 

впевненою в собі має гарний 
настрій і міцний сон

Кімнати гігієни відповідають
вимогам сьогодення



Сучасний простір 
кухонного осередку



Пральня 



Якісне  сучасне обладнання 
харчоблоку – запорука здорового 

харчування





Дякую за увагу! 

Тут все зроблено для того, щоб і діти і  
батьки почувалися щасливими… 
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