
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту 

сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» одним               

із переможців визнано Одеський дошкільний навчальний заклад                      

«Ясла-садок» №295 Одеської міської ради Одеської області, в якому успішно 

діє Школа сприяння здоров’ю «Золотий ключик щасливого, здорового            

і успішного майбутнього». Вітаємо! ДНЗ є обласним опорним закладом 

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. 

24 травня 2012 року на базі ДНЗ проведена педагогічна практика для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної 

роботи за проблемою: Інноваційні педагогічні технології в діяльності 

Одеського ДНЗ № 295 як Школи сприяння здоров’ю «Золотий ключик 

щасливого, здорового і успішного майбутнього».  

Керівник педагогічної практики: Чешенко О. І., методист науково-ме-

тодичної лабораторії проблем виховання, старший викладач кафедри педаго-

гіки і психології Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, 

регіональний координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. 

Учасники педагогічної практики: слухачі курсів з міста 

Одеси та Ананьївського, Біляївського, Болградського, 

Комінтернівського, Саратського, Савранського, Ренійського, 

Роздільнянського, Татарбунарського районів області. 

У вступному слові Чешенко О. І. відзначила, що з дня 

заснування Одеського ДНЗ №295 з 1993 року очолює Туріва 

Світлана Іванівна, яка об’єднала творчий колектив, 

створила міцну матеріальну та навчальну базу, продовжує її 

розвивати. За час розбудови Школи сприяння здоров`я              

(з 2008 р.) ДНЗ став центром пропаганди здоров’я та 

здорового способу життя дошкільників. Активно 

впроваджують та пропагують здоров’язбережні технології, беруть участь               

у Всеукраїнських конкурсах, міському конкурсі «Партнерство заради 

виховання». Педагогічний колектив щедро ділиться досвідом роботи, 

постійно на базі ДНЗ №295 проводяться семінари, конференції.                                     

Є переможцем обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 

стан фізичного виховання серед дошкільних навчальних закладів.  

Олена Іванівна привітала педагогічний колектив ДНЗ з визнанням 

ПЕРЕМОЖЦЕМ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту 

сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» та 

нагородженням ДИПЛОМОМ управління освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації за створення і розбудову інноваційної моделі 

навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю», вирішення завдань щодо 

виховання здорового покоління. Одеський ДНЗ №295 визначено 

 



ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ обласної мережі Шкіл 

сприяння здоров’ю. 

 

Туріва С.І., завідувач Одеського ДНЗ №295, 

ознайомила слухачів з напрямками роботи закладу 

щодо формування всебічно розвиненої особистості 

з міцним здоров’ям, моральними принципами, тру-

довими навичками, створення таких умов, за яких 

дитина почувала б себе впевнено, розкривала свої 

здібності, розвивала правильне світосприйняття              

і розуміння свого місця в сучасному світі.  

З 2008 року ДНЗ почав працювати як заклад - 

Школа сприяння здоров`я «Золотий ключик 

щасливого, здорового і успішного майбутнього» за такими напрямками:  

 Фізкультурно-оздоровчій напрямок «Зростаємо міцними»: 
використання програми М.М. Єфименка «Театр фізичного виховання»; 

навчально-методичних посібників: «Фізичне виховання дошкільників. 

Фізкультурно-оздоровча робота» авт. Лущик І.В.; «Організація рухового 

режиму дітей дошкільного віку у закладах освіти» авт. Вільчковсь-             

кий Е.С., Денисенко Н.Ф.; «Через рух до здоров’я» авт. Денисенко Н. Ф.,                    

Аксьонова О.П. 

 Валеологічний напрямок «Малючок – здоров’ячок»: використання 

навчально-методичних посібників: «Витоки здорової дитини» авт. Дени-

сенко Н.Ф, Лупінович С.В., Лихохід Л.В., Михайліченко А.Ф.; «Дошкіль-

никам про основи здоров’я» авт. Лохвицької Л.В., Андрющенко Т.К. 

 Екологічний напрямок за власним проектом «Ми повинні це знати». 
 

Світлана Іванівна зазначила, що ці три напрямки забезпе-

чують комплексне вирішення проблеми збереження і зміцнення 

здоров`я, формування здорового способу життя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туріва С.І. особливо наголосила, що для забезпечення 

всебічного розвитку дитини, в ДНЗ особлива увага приділяється 

художньо-естетичному розвитку дітей, використовуються 

традиційні та нетрадиційні методи: малювання (пластилінографія, 

кляксографія, ниткографія, монотопія, видування клякс, малювання 

пальцями та інші); аплікації та ліплення (з поролону, вати, ниток, 

рваного паперу, скручених серветок) та інше. Такий підхід не тільки 

розвиває дрібну моторику рук, увагу, уяву, творчість, креативність, 

мову, але й допомагає зняти емоційну напругу, розвиває та корегує 

психоемоційний стан дошкільника. Відзначила також основні 

аспекти співпраці з батьками та друзями ДНЗ: школами, 

медичними та іншими установами. 
 

Кулагіна В. Д., вихователь-методист ДНЗ, розповіла  

слухачам про діяльність методичної служби закладу, яка 

вирішує завдання підвищення ефективності педагогічного 

процесу, удосконалення фахової майстерності педагогів щодо 

формування навичок здорового способу життя всіх учасників 

навчально-виховного процесу, забезпечує науково-методичний 

супровід педагогів, поширює передовий педагогічний досвід.  

Вероніка Дмитрівна презентувала стратегічне впровадження сучасних 

інноваційних здоров`язберігаючих технологій у ДНЗ. Це: естетико-

оздоровча еволюційна гімнастика (за методикою М.М. Єфименка), дихальна 

гімнастика, вправи з корекції постави, масаж та самомасаж, тренування 

дрібної моторики рук, психологічне розвантаження, психогімнастика, степ-

аеробіка, фітбол, ігровий стретчинг, Са - Фі - Данс, логоритмічні вправи, 

елементи «хатха-йоги» (система Латохіної Л. І.), імунна гімнастика, 

гімнастика для очей, ігри – медитації, сміхотерапія, часниковий «амулет», 

фіточаї, ароматерапії, інтегрований курс валеологічного виховання для дітей 

з використанням метода ТРВЗ, заняття ЛФГ, екологічні програми щодо 

формування екологічної культури дошкільників С.Н. Миколаєва,                           

Т.А. Шоригіна, В.М. Ніколаєнко та інше. 

Кулагіна В.Д. зазначила, що розбудова 

Школи сприяння здоров`я спонукала творчих 

педагогів розробити та впровадити авторські 

програми, розробки:  

 «Нетрадиційні заняття з фізичного виховання у 

молодшій групі»,  

 «Пішохідні переходи для дошкільнят у різні 

пори року»,  

 «Перспективне планування фізкультурних занять з дітьми ЛФК»,  

 «Тиждень веселого здоров`я»,  

 Екологічний проект «Ми повинні це знати» та інше.  
 

Це дало можливість удосконалити навчально-вихований процес.  

Для розбудови Школи сприяння здоров`я у закладі функціонують 

наступні служби: координаційна, медична, методична, психологічна, 

господарська. 



Коваль О. А., інструктор з фізичної культури, зазначила, що в ДНЗ 

створено всі необхідні умови для якісного проведення різноманітних 

фізкультурних заходів, стимулювання активної рухової діяльності дітей.         

Для реалізації оздоровчого процесу під час фізкультурних занять, ранкової 

гімнастики, рухливих ігор впроваджуються: 

 дихальні вправи (вправи зі звуконаслідуванням); 

 використання елементів точкового масажу, який діти можуть 

виконувати самостійно; 

 вдихання фітоароматів; 

 вправи для розслаблення м’язів тіла (релаксації) під тиху і спокійну 

мелодію; 

 вправи для розвитку дрібних м’язів рук, ніг; 

 вправи для зміцнення м’язів очей;  

 вправи для поліпшення роботи головного мозку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фізкультурна зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олена Анатоліївна поділилась досвідом використання на заняттях не 

лише традиційного, а й різноманітного сучасного обладнання: бігових та 

профілактичних доріжок, сухих басейнів, фітоболів, надувних іграшок, 

обладнання з тканини та інше.  

Коваль О. А. зазначила, що добір різноманітних цікавих ігрових та 

фізичних вправ, використання сюжетних, ігрових дій, як відомо, сприяють 

розвитку інтересу дошкільнят до руху. Але така робота ефективна за 

певних умов, насамперед, використання імітаційних, логоритмічних, 

мімічних та пантомімічних вправ, елементів танцювальних рухів, вправ 

гімнастики ушу, вправ під музичний супровід тощо. Домінантні заняття з 

фізичного виховання у ДНЗ традиційно складаються із загально-

розвивальних вправ, рухливих ігор, долання смуги перешкод тощо.  

Коваль О. А. презентувала авторські матеріали: перспективне 

планування фізкультурних занять з дітьми ЛФК (попередження та 

корекція плоскостопості, зміцнення постави), розробки підсумкових 

тематичних занять з циклу «Я і моє тіло» (для дітей 4-го року життя). 

Олена Анатоліївна продемонструвала слухачам «Нетрадиційне заняття з 

фізичного виховання для дітей 5-го року життя».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 «Нетрадиційне заняття з фізичного виховання 
 для дітей 5-го року життя» проводить  

Коваль Олена Анатоліївна, інструктор з фізичної культури ДНЗ  
 



 

Слободянюк О. В., вихователь ДНЗ, поділилась зі слухачами досвідом 

впровадження естетико-оздоровчої еволюційної гімнастики                                  

як нетрадиційної форми фізичного виховання (за методикою                                 

М. М. Єфименка «Горизонтально-пластичний балет»). Вона повідомила, що 

цей новий синтетичний напрямок включає в себе елементи медицини, 

спортивного тренування, мистецтва. Горизонтально-пластичний балет – 

тому що пріоритет віддається позам та рухам у лежачо-горизонтированому 

положенню. Пластичний – тому що всі рухи виконуються у відносно 

вільному, плавному темпі, наближеному до темпу функціонування всіх 

систем людини. Балет – тому що ця система дуже естетична, хореографічна, 

музична, образна, театралізована. Велике значення має сюжет композиції, 

самовираження, драматизм та філософія постанови.  

Олена Вікторівна зазначила, що у ДНЗ впроваджуються такі форми 

горизонтально-пластичного балету: 

 Гімнастика пробудження після нічного сну. 

 Самостійна форма фізичного виховання. 

 Гімнастика пробудження після денного сну. 

 Форма музичного заняття. 

 Заняття з ритміки. 

 Форма психотерапії. 

 Форма гравітаційного розвантаження хребта. 

 Форма корекційної оздоровчої роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Слободянюк О. В. показала відеозаняття з корекційного фізичного 

виховання та презентувала авторські матеріали: заняття з фізичної куль-

тури для груп раннього віку та молодшої групи (консультант М. М. Єфи-

менко, канд. пед. наук); естетико-оздоровча еволюційна гімнастика: 

«Сонечко сміється» (з м’ячем, для дітей старшої групи), «Зимова фантазія» 

(для дітей середньої групи); заняття з корекційного фізичного виховання 

за методикою М. М. Єфименка (подолання плоскостопості); розробки 

«Велика тематична гра» (для дітей різновікових груп) та інше. 



Слухачів запросили на екскурсію - знайомство з матеріальною та 

навчальною базою Одеського ДНЗ№295.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При підведенні підсумків педагогічної практики слухачі курсів 

відзначили, що перебування в Одеському ДНЗ № 295 дало можливість 

познайомитись на практиці з системою діяльності Школи сприяння 

здоров’ю, інноваційними здоров’язбережними технологіями, підходами, 

прийомами до виховання. Вони відмітили: 

 доброзичливу, творчу атмосферу ДНЗ, яка пронизана любов’ю до 

кожної дитини і турботою про її здоров’я, гармонійний розвиток;  

 наукову обґрунтованість навчально-виховної діяльності ДНЗ;  

 дієву роботу всіх служб Школи сприяння здоров`я;  

 спільну продуктивну діяльність педагогічного колективу та батьків, 

медичних працівників, психолога, голови Громадської Ради 

«Піклувальна рада дошкільного закладу №295 м. Одеси».  

Слухачі відзначили, що очікування педпрактики виправдались, завдяки 

чому вони внесуть зміни до своєї професійної діяльності у напрямку 

розбудови Школи сприяння здоров’ю. 
 

Підводячи підсумки Світлана Іванівна Туріва сказала, що життя – це 

постійне сходження до досконалості. Що може бути прекраснішим, ніж 

бачити початок цього сходження, що може бути прекраснішим, ніж йти 

поруч з початку цього шляху, підставляти свої руки, плечі і віддавати своє 

серце. Педагогічне кредо колективу Одеського ДНЗ №295: 

«Люби дитину,  
вір у її неповторність,   
зроби все, щоб надія стала майбутнім».  

І підкреслила, що здоров’я наших дітей залежить перш за все від 

відношення дорослих до здоров’я, до довкілля; від уміння дати кожній 

дитині «золотий ключик», навчити ним користуватись та утримувати; від 

уміння, майстерності - до такої важливої справи, як формування нової 

людини, яка зуміє у дорослому житті міцно тримати свій «золотий 



ключик», який отримала у дитинстві. Пам’ятаймо колеги, якщо наші діти 

будуть міцними, здоровими, моральними, то й у дорослому житті вони 

будуть компетентними, високодуховними, успішними, тож буде міцною і 

здоровою наша держава 

Слухачі вдячні педагогічному колективу Одеського ДНЗ №295 та 

особисто Туріві С.І., завідувачу, Кулагіній В.Д., вихователю-методисту,  

Коваль О.А., інструктору з фізичної культури, Слободянюк О.В., вихователю 

за організацію змістовної, продуктивної педагогічної практики та вміння так 

переконливо пропагувати інноваційні ідеї здоров’язбережної педагогіки, 

діяльності Школи сприяння здоров’ю.  

 

 


