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Пояснювальна записка 

 

Метою діяльності ДНЗ  є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді 

та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і 

духовного розвитку.  

Освітній процес в ДНЗ будується на відповідному програмно- 

методичному  забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх 

компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття 

компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, 

чинними освітніми програмами, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки України і парціальними програмами, що розроблені педагогами 

закладу.  

Освітня програма розроблена відповідно до вимог законів України 

«Про світу», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної 

освіти (нова редакція). 

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 

навчальному році буде організована відповідно Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 

№580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова 

редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

(затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про 

дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на 

дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності 

(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів 

Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в 

дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію 

роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки 

України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів 

освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 

навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 

№1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну 

діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та 

інших нормативно-правових документів в сфері освіти, інструктивно-

методичного листа Міністерства освіти і науки України від 13.09.2016 р № 

https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=41561


1801/01-56 « Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних 

закладах».  інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки 

України від 13.09.2016 р № 1799/01-56 « Про організацію роботи  з 

музичного виховання дітей у дошкільних закладах». 

Режим роботи закладу п’ятиденний. Щоденний графік роботи груп 

дошкільного навчального закладу   з 7.00 до 19.00. 

Освітній процес в ДНЗ здійснюється українською  мовою.  

 

Розділ І 

1.1. Мета та завдання освітньої програми, очікуванні результати 

освітньої діяльності 

 

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, 

виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації 

життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із 

поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому 

етапі. 

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та 

необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 років життя, що 

забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і 

психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, 

життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та 

самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу 

Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу 

зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових 

можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її 

життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації 

кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння 

культурно-комунікативних засобів спілкування. 

Мета  ДНЗ № 28 – забезпечити здобувачів освіти якісною дошкільною 

освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, 

здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному 

світі і бути конкурентоспроможною в ньому. 

 

1.2. Завдання ДНЗ №28 на 2019-2020 навчальний рік  

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за минулий 

навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, 

спрямовуючи освітній процес на реалізацію Базового компоненту дошкільної 

освіти, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2019 – 

2020 навчальний рік: 

1. Продовжити  роботу щодо впровадження в освітній простір ДНЗ 

(садові групи) парціальної програми «Мудрослов» (2-й рік).  



2. Спрямувати освітній процес на впровадження програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (1-ий рік). 

3. Налагодження партнерської взаємодії між ДНЗ та родинами через 

організацію діяльності батьківського клубу  «На шляху до успіху» (для 

батьків здобувачів освіти раннього віку життя) (2-й рік). 

4. Продовжити сприяти фаховому зростанню педагогів через 

ознайомлення із концепцією розвитку та особливостями впровадження 

в освітній процес ДНЗ інтегрованого курсу «Дошкільнятам - освіта для 

сталого розвитку»  (2-й рік). 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до 

змісту Державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти 

визначено модель випускника ДНЗ, у якого сформовані відповідні життєві 

компетенції та якості дошкільної зрілості. 

 

1.3. Модель випускника ДНЗ 

Психофізіологічний розвиток: 

- має зрілі мозкові структури та функції; 

- характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи; 

- проявляє достатню рухову активність; 

- проявляє умілість рук, практичну вправність; 

- здорова, не має хронічних хвороб; 

- володіє основними гігієнічними навичками; 

- знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим 

відрізняється від представників протилежної статі; 

- володіє основами безпеки життєдіяльності; 

- працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження; 

- користується як провідною правою/лівою рукою; 

- не заїкається і не має інших невротичних проявів. 

Інтелектуальний розвиток: 

- володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища 

навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими 

поняттями; 

- уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого; 

- диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, 

аудіальну, тактильну); 

- здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення, класифікації; 

- усвідомлює основні зв’язки між явищами; 

- має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і 

відтворює; 

- встановлює логічну послідовність подій; 

- відтворює зразок на вимогу; 



- робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності; 

- розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у 

слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує 

складні речення; 

- диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші 

зміни цифрових рядів; 

- розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє; 

- знайома з деякими основами початкових наукових знань. 

Мотиваційний розвиток: 

- хоче йти до школи; 

- вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна 

мотивація; 

- може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від 

бажаного на користь соціально важливого; 

- має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху; 

- свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя; 

- зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та 

однолітками; 

- у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, 

самостверджується; 

- має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб. 

Емоційний розвиток: 

- переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво; 

- сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх 

впливів, чутлива до нього; 

- знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, 

діями, тональністю голосу; 

- адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан; 

- утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій; 

- чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути 

суголосною стану та настрою інших; 

- оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване 

почуття гумору; 

- володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у 

соціально прийнятний спосіб. 

Розвиток вольової сфери: 

- свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано; 

- концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається; 

- мобілізує себе на виконання завдання; 

- розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно; 

- звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності; 

- конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі; 

- доводить розпочате до кінця; 

- може відстояти власну точку зору; 

- визнає свої помилки; 



- дотримується своїх обіцянок. 

Соціальний розвиток: 

- приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість; 

- відкрита контактам, комунікабельна; 

- прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів; 

- уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді; 

- узгоджує індивідуальні інтереси з груповими; 

- реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці 

та діяльності соціальних норм і правил; 

- намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може 

дійти згоди, домовитися; 

- орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як 

внутрішню етичну інстанцію; 

- усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки; 

- володіє більш-менш адекватною самооцінкою; 

- поважає себе та інших; 

- має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему 

ставлень. 

 

Розділ ІІ. Особливості організації освітнього процесу в ДНЗ 

 

2.1 Форми організації освітнього процесу 

Відповідно до п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад    

2019/2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і 

закінчується 31 травня наступного року. Оздоровчий період  –   01 червня    

по 31 серпня.  

Навчальні заняття організовуються:  

- з 01.09.2019 по 25.10.2019,  

- з 04.11.2019 по 27.12.2019,  

- з 09.01.2020 по 28.02.2020, 

- з 09.03.2020 по 20.03.2020,  

- з 30.03.2020 по 31.05.2020. 

Упродовж навчального року для дітей проводяться канікули:  

- літні  з 01.06.2020 по 31.08.2020 - оздоровчий період,  

- осінні (5 календарних днів) з 28 жовтня по 1 листопада,  

- зимові (10 календарних днів) з 30 грудня по 08 січня,  

- весняні (10 календарних днів) з 02  по 06 березня та з 23 по 27 

березня.  

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей 

дошкільного віку є заняття з різних розділів програми. 

Форми організації освітнього процесу: колективна, індивідуально  - 

групова,  індивідуальна; 

Типи занять – інтегровані, фронтальні, групові (по 8-15 дітей), 

індивідуально-групові (по 4-8 дітей), індивідуальні(1-4 дитини). 

Тривалість фронтальних занять становить: 



- для дітей віком від 1 до 3 років – до 10 хвилин 

- для дітей віком від 3 до 4 років (молодша група) – не більше 15 хвилин 

- для дітей віком від 4 до 5 років (середня група) –  20 хвилин 

- для дітей віком від 5 до 6 років (старша група) –  25 хвилин.  

Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин.  

У  ДНЗ   планування та організація життєдіяльності здійснюється за 

режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на 

інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує 

змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення 

програмного матеріалу. 

Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети. 

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами 

діяльності впродовж дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім 

спеціально організованої освітньої зайнятості передбачається самостійна 

діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, 

ігри з піском та водою  тощо); спостереження; пошуково-дослідницька 

діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя 

здійснюється індивідуальна робота з дітьми. 

 Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і 

науки України «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ» від 

02.09.2016 №1/9-456 фізичне виховання дітей в ДНЗ передбачає проведення: 

- ранкової гімнастики; 

- гімнастики пробудження; 

- занять фізичною культурою; 

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру; 

- загартування; 

- фізкультурних хвилинок під час занять; 

- фізкультурних пауз між заняттями; 

- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний 

перехід). 

  Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з 

дворічного віку. Тривалість фізкультурних занять для дітей наступна: 

- від 2 до 3 років – 15 хвилин; 

- від 3 до 4 років – 20 хвилин 

- від 4 до 5 років – 25 хвилин 

- від 5 до 6 років – 30 хвилин 

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і 

науки України «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у 

дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 №1/9-454 музичне 

виховання дітей в ДНЗ передбачає наступні форми організації: 

- самостійна музична діяльність (щоденно) 

- використання музики в повсякденному житті (щоденно) 

- музичні заняття (двічі на тиждень) 

- музичні розваги (двічі на тиждень) 



- музично-театралізовані свята ( 4 рази на рік: Свято осені, зимове 

Новорічне свято, Свято весни, мами і усіх жінок, Свято випуску дітей 

до школи). 

 

2.2 Зміст, взаємозв’язок освітніх галузей 

В структурі робочого навчального плану (додаток 1) виділено 

інваріантну, обов’язкову і варіативну частини,  які забезпечують 

компетентність дитини згідно з вимогами  Базового компонента дошкільної 

освіти. 

Інваріантна складова освітнього процесу  «Розподіл навчального 

навантаження на дитину» визначає загальний обсяг навантаження, в ній 

визначено перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, їх 

логічну послідовність,  відповідно до  освітніх ліній, визначених Базовим 

компонентом дошкільної  освіти. 

Навчальна діяльність в групах планується як у першій, так і в другій 

половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  У другій половині 

дня плануються заняття з ознайомлення із соціумом, театральної, художньо-

продуктивної діяльності, а також гурткова робота. Весь освітній процес 

організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних 

особливостей дітей.  

З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може 

планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом 

та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям 

та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та 

художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-

математичний розвиток. 

Перерозподіл  годин інваріантної складової (інтегровані заняття) 

сприяє  скороченню організованих форм навчальної діяльності. 

Реалізація розвивальної програма для дітей 5-го, 6-го р.ж. «Розвиток та 

укріплення психоемоційного здоров’я дітей дошкільного віку»  (Укладач: 

Чернова І.М., практичний психолог ДНЗ  № 28 м. Запоріжжя, затверджено 

експертною радою ІАМЦ протокол № 1, 26.09.2018р.) відбувається на 

заняттях  з ознайомлення із соціумом та вирішує завдання формування 

почуття приналежності вихованців до найближчого соціуму, життєвих 

навичок, що сприятимуть конструктивній взаємодії в соціумі, сприяння 

розвитку емоційної культури дітей.        

Реалізація   варіативної   складової   спрямовується на  ознайомлення 

дітей середнього дошкільного віку з історією, природою, побутом, 

культурою українського народу та реалізується шляхом навчання дітей 

середнього дошкільного віку основам народознавства  на заняттях гуртка 

«Рушничок»( за парціальною програмою «Україна – наша Батьківщина», за 

наук. ред.  Рейпольської О, Д., авт: Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець 

Ю. М. (Лист МОН від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85). Заняття гуртка «Пізнайко» 

для дітей старшого дошкільного віку спрямовані на формування 

психологічної готовності до навчання у школі (за корекційно-розвивальною 



програмою з розвитку пізнавальних процесів для дітей 4-6 років «Пізнайка». 

Укладач: Чернова І.М., практичний психолог ДНЗ  № 28 м. Запоріжжя, 

затверджено науково-методичною радою НМЦ ДОН ЗМР протокол № 2, 

22.10.2019р.). 

Варіативна складова освітнього процесу реалізується через гурткову 

роботу (додаткові освітні послуги), яка є самостійною, додатковою 

організаційною формою освітнього процесу. Заняття в гуртках (на вибір 

батьків)  проводяться у ІІ половину дня,   після денного сну. Тривалість 

проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей.  

 

Розділ ІІІ. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в ДНЗ 

 

3.1. Кадрове забезпечення  

Освітній процес в ДНЗ забезпечується наступним педагогічним 

складом:  

(станом на 01.07. 2019р.) 
№ 

п/п 

Показники  Кількість 

1 Всього педагогічних працівників 23 

1.1. Із них: керівників (директор, методист) 2 

1.2. Практичних психологів 1 

1.3 Музичних керівників 1 

1.4. Інструкторів з фізичної культури - 

1.5. Вихователів  19 

2 Освітній рівень  

2.1 Повна вища 13 

2.2 Базова вища  4 

2.3 Неповна вища 6 

3. Якісний рівень:  

3.1. Спеціаліст вищої категорії  3 

3.2 Спеціаліст першої категорії 4 

3.3 Спеціаліст другої категорії 3 

3.4 Спеціаліст  10 

3.5 Молодший спеціаліст 3 

3.6 Педагогічне звання «Вихователь-методист» 1 

4 За стажем роботи:  

4.1 До трьох років 3 

4.2 До 5 років 3 

4.3 20 років 7 

4.4 Більше 20 10 

5 За віком:  

5.1 До 30 років 1 

5.2 30-40 років 5 

5.3 40-55 років 14 

5.4 Понад 55 років 3 

 

 

 



3.2. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

З метою створення належних умов для організації освітньої діяльності 

в ДНЗ обладнано: 

- спортивний майданчик (для занять з фізкультури, спортивних свят та 

розваг в теплу пору року) 

- музична та спортивні зали (для занять музики та фізкультури, 

музичних та спортивних свят та розваг) 

- світлиця (для занять гуртка з народознавства «Рушничок») 

- кабінет практичного психолога та методичний кабінет. 

 

3.3. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Шляхи реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти  у 

2019-2020 навчальному році (інваріантна складова) здійснюється відповідно 

до комплексних освітніх та парціальних  програм, відповідного навчально-

методичного забезпечення: 

 

Освітні програми: 

- «Дитина в дошкільні роки», освітня програма, науковий керівник Крутій 

К.Л. (Лист МОН України від 06.11.2015 №1/11-16160) – 

використовується для організації освітнього процесу в групах старшого 

дошкільного віку 

- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку 

(Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін. лист МОН від 23.05.2017 

№1/11-4988), використовується для організації освітнього процесу в 

групах раннього, молодшого та середнього дошкільного віку 

 

Парціальні програми: 

 

1.Розвивальна програма для дітей 5-го, 6-го р.ж. «Розвиток та укріплення 

психоемоційного здоров’я дітей дошкільного віку» (Укладач: Чернова І.М., 

практичний психолог ДНЗ  № 28 м. Запоріжжя, затверджено експертною 

радою ІАМЦ протокол № 1, 26.09.2018р.). 

 

2. Програма «Розвиток соціально-емоційної сфери дошкільників», 

(Гумовська Л.Н., 2014р.). 

 

3.Парціальна програмою «Україна – наша Батьківщина». за наук. ред.  

Рейпольської О, Д., авт: Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю. М. (Лист 

МОН від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)  

 

4.Парціальною програмою з розвитку лінгвориторичних навичок у дітей 

дошкільного віку «Мудрослов» (Дошкільний навчальний заклад     № 90 

«Волошка» Запорізької міської ради Запорізької області. Упорядники: Дрозд 

А.І., завідувач ДНЗ; Морозова С.В., методист; Чугуєнко С.В., вихователь;  

Курінна А.Ф., доцент КЗ ЗОІППО ЗОР 28.01.2016 №0056). 



5. Корекційно-розвивальна програма з розвитку пізнавальних процесів для 

дітей 4-6 років «Пізнайко». ( Укладач: Чернова І.М., практичний психолог 

ДНЗ  № 28 м. Запоріжжя, затверджено науково-методичною радою НМЦ 

ДОН ЗМР протокол № 2, 22.10.2019р). 

 

3.4. Моніторинг якості освітнього процесу  
Впродовж року здійснюється моніторинг якості наданих освітніх 

послуг та рівня розвитку вихованців закладу, виконання програми та 

Базового компонента дошкільної освіти. Моніторинг проводиться відповідно 

до методичних рекомендацій щодо оцінювання рівня розвитку дитини 

старшого дошкільного віку та методичного посібника «Моніторинг 

досягнень дітей дошкільного віку» за загальною редакцією Т.В. Киричук, 

Р.М. Кулик, Н.М. Шаповал.  

Мета моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів 

діяльності ДНЗ стандартам і вимогам дошкільної освіти. 

 Завдання моніторингу: 

- безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно 

виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни; 

- здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку 

найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі; 

- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості 

освітніх послуг. 

 

№ Заходи Мета 
Термін 

виконання 

1. 

Педагогічна 

діагностика 

(обстеження) 

особливості 

розвитку дітей  

Вивчення рівня розвитку 

дітей у різних сферах 

життєдіяльності за освітніми 

лініями  

Травень 

Відстеження результатів 

освітньої роботи для дітей 

низького рівня  розвитку 

Вересень, січень 

(у разі 

необхідності) 

Виявлення рівня реалізації 

завдань програми Березень, 

травень Визначення рівня шкільної 

зрілості в старших групах 

2. 

Аналіз планів 

освітньої роботи з 

дітьми 

Виявлення стану виконання 

державних вимог дошкільної 

освіти 

щотижнево 

3. 

Анкетування, 

тестування 

педагогів, батьків 

Отримання різноманітного 

емпіричного матеріалу про 

необхідні аспекти діяльності 

За потребою, 

впродовж року 



педагогів, батьків 

4. 

Педагогічна 

діагностика 

професійної 

діяльності педагогів 

Визначення рівня 

професійної  компетентності 

педагогів 

Вересень, 

травень 

5. 

Моніторинг стану 

захворюваності 

дітей  та 

відвідування ДНЗ 

Визначення середнього 

показника захворюваності та 

відвідування по кожній 

віковій групі та ДНЗ в 

цілому 

Щомісячно; 

підсумкове - 

січень 

6. 

Моніторинг 

фізичного розвитку 

дітей 

Виявлення ефективності 

розвитку фізичних якостей 

дітей 

Травень 

7. 

Педагогічний аналіз 

діяльності ДНЗ за 

навчальний рік 

Виявлення недоліків та 

прогнозування вирішення 

проблем 

Травень, серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Розподіл навчального навантаження на дитину (з урахуванням годин 

інваріантної і варіативної частин) 

 

 

 

Орієнтовні 

види діяльності  

за освітніми лініями 

Орієнтовна кількість занять на тиждень 

 за віковими групами 

 

ранньог

о  

віку  

  (від 1 

до  

 2 років) 

перша  

молодш

а  

 (від 2 

до 3  

років) 

друга 

молодш

а 

 (від 3  

до 4  

років) 

середня  

 (від 4  

до 5 

років) 

старша  

 (від 5 

до 6 (7)   

років) 

Ознайомлення із соціумом         1 1 2 2 3 

Ознайомлення з природним 

довкіллям           
1 1 1 1 2 

Художньо-продуктивна 

діяльність (музична, 

образотворча, театральна 

тощо)   

3 4 4 5 5 

Сенсорний розвиток   2 2 - - - 

Логіко-математичний 

розвиток     
- - 1 1 2 

Розвиток мовлення і 

культура мовленнєвого 

спілкування   

2 2 3 3 3 

Здоров’я та фізичний 

розвиток* 
2 2 3 3 3 

Загальна кількість занять 

на тиждень 
9  10  11 12 15 

Додаткові освітні послуги 

на вибір батьків  
- - 3 4 5 

Максимальна кількість 

занять на тиждень 
9  10  14 16 20 

Максимально допустиме  

навчальне навантаження на 

тиждень  на   дитину (в  

астрономічних  годинах) ** 

1,3 1,4 3,5 5,3 8,3 

 

 

 



Додаток 2 

Орієнтовне навантаження на дитину в ДНЗ №28 «Космічний» на 2019-

2020н.р. за програмою «Українське дошкілля» 

Освітні лінії Орієнтовні види діяльності, 

заняття 

Орієнтовна кількість занять на 

тиждень за віковими групами 

ранній вік           

(від 2 до 3 

років) 

друга 

молодша           

(від 3 до 4 

років) 

середня              

(від 4 до 5 

років) 

Особистість 

дитини 

Гігієна та безпека 

життєдіяльності  

(Безпека життєдіяльності; 

 здоров’я та хвороби; гігієна 

життєдіяльності) 

- 

 

- 

 

0,5 

 

Дитина в соціумі Ознайомлення із соціумом 0,5 0,5 1 

Народознавство - - 0,5 

Основи правової культури - - 0,5 

Дитина у 

природному довкіллі 

Природа планети Земля, Всесвіт 1 1 1 

Дитина у світі 

культури 

 

Предметний світ 0,5 1 1 

Сталий розвиток - 0,5 0,5 

Художньо-продуктивна 

діяльність: 

   

малювання 1 1 1 

ліплення  1 0,5 0,5 

аплікація 0,5 0,5 0,5 

конструювання 0,5 0,5 - 

Музична діяльність 2 2 2 

Літературна діяльність 1 1 1 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

Сенсорні еталони 1 0,5 - 

Елементарні математичні 

уявлення 

- 1 - 

Мовлення дитини Сенсорно-пізнавальний розвиток - - 1 

Мовленнєвий розвиток 1 1 1 

Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12  

Додаткові освітні 

послуги на вибір 

батьків 

Звукова культура мовлення - - 1 

Зв’язне мовлення  - - 0,5 

Риторика - - 0,5 

Всього занять 10 11 14 

Особистість 

дитини: 

(*поза 

граничним 

навантаженням) 

фізична культура                             

(в спорт. залі)* 

2 2 2 

фізична культура на свіжому 

повітрі* 

 1 1 

пішохідний перехід  1 1 

Гуртки  

(додаткові освітні 

послуги за бажанням 

батьків) 

«Рушничок» 

(Патріотичне виховання в 

контексті духовного розвитку 

особистості) 

- - 1 



Додаток 3 

 

Орієнтовне навантаження на дитину в ДНЗ №28 «Космічний»                                                                         

«Космічний» на 2019-2020н.р. за програмою «Дитина в дошкільні роки» 

Освітні лінії Орієнтовні види діяльності, заняття Орієнтовна кількість 

занять на тиждень для 

груп старшого 

дошкільного віку  

  (від 5 до 6 (7) років) 

Особистість 

дитини 

Гігієна та безпека життєдіяльності 1 

Дитина в соціумі Соціалізація 1 

Народознавство  0,5 

Основи правової культури 0,5 

Дитина у 

природному довкіллі 

Природа планети Земля та Космосу 1 

Дитина у світі 

культури 

 

Ознайомлення з предметним довкіллям 1 

Економічна освіта 1 

Малювання  1 

Аплікація  0,5 

Ліплення 0,5 

Музика 2 

Художньо-мовленнєва діяльність 

 

1 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

Уведення у світ кількості, геометрії, простору 

та часу  

 

1 

Конструювання 

 

1 

Мовлення дитини: 

  

Мовленнєвий розвиток 

 

1 

Пропедевтичний курс навчання грамоти 

 

1 

Загальна кількість занять на тиждень 15 

Особистість 

дитини: 

(* поза 

граничним 

навантаженням) 

фізична культура (в спорт. залі)* 2 

фізична культура на свіжому повітрі* 1 

пішохідний перехід  

Гуртки  

(додаткові освітні 

послуги за бажанням 

батьків) 

«Пізнайка» 

(Психологічна підготовка дітей до школи) 

  

1 

«Маленький оратор» 

(розвиток лінгвориторичних навичок у дітей 

дошкільного віку) 

1 

 


