
Дошкільний навчальний заклад «Ліко» вітає Вас, 

батьки дошкільнят! 

Запрошуємо до щасливої подорожі у дитинство коридорами ДНЗ «Ліко»!  

Дізнайтеся більше про наш садочок та його пріоритети. 

Дошкільний навчальний заклад «Ліко» радо відчиняє двері майже 400 дітям 

дошкільного віку. 

Засновником ДНЗ є будівельна компанія «Ліко-Холдінг». 

Дошкільний заклад «Ліко» — це сучасний, комфортний виховний та освітній центр, що 

надає перевагу ранньому інтелектуальному розвитку дітей. Ми враховуємо 

індивідуальність кожної дитини та сприяємо її гармонійному зростанню.  

«Ліко» має два філіали:  

✓ «Ліко-Світ» (ЖК «Ліко-Град», вул. Вільямса, 11); т. 044 596-51-35. 

✓ «Ліко-Світ Венеція» (ЖК «Венеція», вул. Конєва, 12-А); т. 044 492-31-02. 

ДНЗ очолює прекрасний фахівець, педагог з багаторічним досвідом та натхненням до 

роботи — директор, Субот Валентина Миколаївна. Телефон: 067-9749746. 

Кожен філіал — це повноцінний, самостійний заклад. Навчальні та виховні заняття 

проходять в спеціально обладнаних залах, відповідно до напрямку діяльності. Ми 

навчаємо дітей у атмосфері гри, розвиваємо в дітях допитливість, кмітливість та 

наполегливість, риси необхідні для успішного навчання. 

В «Ліко-Світ» виховують діток з 3 до 7 років, а в «Ліко-Світ Венеція» з 2 до 5.   

Ми працюємо з 8:00 до 20:00 години. 

Вашій дитині, безперечно, сподобається у нашому садочку.  

Наші вихованці щодня радісні та щасливі, вони люблять  свій садочок. Кожен день, 

проведений у «Ліко» це: 

• Цікаво. 

• Різноманітно. 

• Корисно. 

• Повчально. 

Навчання та виховання в «Ліко» — це вдалий фундамент майбутньої престижної освіти 

Вашої дитини. Обираючи «Ліко» Ви забезпечите для дитини дошкільну освіту високого 

рівня. Чому ми впевнені в цьому?  

Ми застосовуємо інноваційні методики та технології, які гармонійно залучають дітей до 

загальноприйнятих цінностей людського суспільства та виховують всебічно розвинену 

особистість.  

До успіху разом з «Ліко» 

Дошкільний навчальний заклад раннього інтелектуального розвитку дітей «Ліко» — це 

творчий колектив професіоналів, які з ентузіазмом та завзяттям втілюють у життя 



найсучасніші методики виховання та навчання дошкільнят. Вміле поєднання новітніх 

технологій з класичними принципами виховання дає можливість надати дітям сучасне 

дошкільне виховання та закласти основу для подальшої шкільної освіти.  

Запорукою успіху нашого навчального закладу є: 

▪ Любов до дітей. 

▪ Високий професіоналізм. 

▪ Постійне підвищення кваліфікації педагогів. 

▪ Самоосвіта кожного працівника. 

▪ Комплексний підхід у навчанні та вихованні.  

▪ Відповідальність. 

Якої дошкільної освіти Ви хотіли б для своєї дитини?  

Опитування показують, що сучасні батьки прагнуть для своїх дошкільнят якісного 

виховання, в поєднанні з турботою про дітей, та можливості отримати максимум від 

дошкільної освіти.  

Отже, якщо Ви теж прагнете змалку надавати дитині освіту та виховання відповідного 

рівня, то дошкільний навчальний заклад «Ліко» саме для Вас.  

Ми втілимо Ваші прагнення в життя!  

Наші педагоги допоможуть Вашій дитині розвинути навички, які знадобляться їй у 

старшому віці.  

Чим вирізняється «Ліко» серед інших садочків? 

 Кожен філіал «Ліко» дає можливість отримати навчання в таких напрямках:  

• Фізичне виховання. Заняття в сучасно обладнаному фізкультурному залі та на 

свіжому повітрі допоможуть Вашій дитині розвинути любов до спорту та 

забезпечать належний розвиток дитячого організму. Всі вправи підбираються з 

врахуванням віку та стану здоров’я дітей. Заняття з фітнесу розвивають звичку до 

здорового способу життя. Серед інновацій, що застосовуються в цій сфері — 

технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка. 

• Музичне виховання. З дітьми регулярно співають, танцюють, займаються 

хореографією. Музика, в поєднанні з грою, сприяє гармонійному емоційному 

розвитку дітей.    

• Розвиток мовлення. З залежності від вікової групи, дітей навчають правильно 

висловлювати думки, ознайомлюють з новими словами та виразами, розвивають 

образне мислення. Для корекції правильної вимови з дітьми працює логопед.  

• Трудове виховання. В садочку діти регулярно роблять поробки, вчаться 

прибирати за собою іграшки, доглядати за рослинами. Також, діти залюбки беруть 

участь у випіканні хліба в день Калача.  

• Патріотичне виховання. Вихователі навчають дітей любити свій садочок, своє 

місто, свою країну та її звичаї.  

• Підтримка психічного здоров’я дітей. Кожен, хто залучений до виховання дітей 

у садочку, слідкує за гармонійним психічним розвитком дітей. Для цього 

підтримується необхідний мікроклімат у кожній віковій групі, що забезпечує 

комфортне перебування дитини у дошкільному закладі. Виховання дітей проходить 

під наглядом психолога.  



• Виховання моральних рис. Ми привчаємо дітей до поваги, чемності, 

толерантності та чесності. Кожен працівник дошкільного закладу намагається 

надавати, у цьому, добрий приклад для вихованців.  

• Розвиток творчих здібностей. Гармонійний розвиток дітей передбачає 

можливість виявити та розвинути творчий потенціал малюків. Крім музичних 

занять, в садочку діє театральна студія, з дітьми займаються хореографією, 

малюванням. Педагоги практикують інноваційну технологію розвитку творчої 

особистості (ТРВЗ).  

• Ґрунтовна підготовка до школи. Щодня проводяться заняття, де діти 

отримують знання та навички, що стають базою для навчання в школі. Дітей 

ознайомлюють з основами математики, вчать ранньому читанню за Л. В. 

Шелестовою, розвивають навички, необхідні для якісного навчання.  

• Естетичне виховання. Колектив ДНЗ «Ліко» допомагає кожній дитині розвинути 

почуття прекрасного, любов до музики, театру, співу та танців. Також, ми 

ознайомлюємо дітей з літературним мистецтвом.  

• Розвиток навичок спілкування. Комфортне перебування людини в суспільстві 

ототожнюється з вмінням спілкуватися та вирішувати конфлікти. Вихователі вчать 

дітей дружити, уникати непорозумінь чи долати їх.  

• Оздоровлення та загартовування дітей. Ми хочемо, що діти виросли 

здоровими та сильними. У садочку проводяться заняття з фізкультури, дітей 

залучають до рухливих ігор та оздоровчих процедур, на кшталт обливання ніг чи 

дихальної гімнастики. Розроблені загальнозміцнювальний та загартовувальний 

комплекси.  

• Екологічне виховання. У ДНЗ «Ліко» навчають дітей любити природу та 

турбуватися про навколишній світ, розповідають, як кожен може сприяти чистому 

навколишньому середовищу.  

• Розвиток вміння бути частиною колективу. З дітьми регулярно проводяться 

колективні ігри та праця. Вихователі спостерігають, як дитині вдається 

співпрацювати з іншими дітьми та допомагають навчитися співпраці.  

Перебуваючи в садочку «Ліко-Світ» та «Ліко-Світ Венеція», кожна дитина відчуває 

сімейну атмосферу та турботу, а батьки мають впевненість, що їхній малюк доглянутий та 

навчений всьому необхідному.  

Приєднуйтесь до світу «Ліко»! 

 


