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Вступ  

 

Метою діяльності дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №28 «Космічний» 

Запорізької міської ради Запорізької області  є забезпечення  права дітей на доступність і 

безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, 

реалізацію змісту Базового компонента дошкільної освіти, створення оптимальних умов 

для підвищення ефективності освітнього процесу, реалізацію особистісного потенціалу 

кожної дитини. 

Освітня програма  розроблена відповідно до вимог законів України «Про осві-

ту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та 

Концепції Нової української школи.  

Враховано  пріоритетні завдання роботи дошкільного закладу, організаційні шляхи 

їхньої  реалізації, обґрунтовано ресурсні потреби та умови реалізації ціннісних пріорите-

тів особистості, які  спрямовані у площину  відкритості дошкільного закладу, зумовлюють 

модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми 

навчання, розвитку і виховання, система контролю та оцінювання, управлінські рішення, 

відповідальність педагогічних працівників. 

У програмі визначена  мета та завдання розвитку дошкільного навчального закладу 

на 2020-2021 навчальний рік;  передбачено  комплекс заходів, спрямованих на їхню реалі-

зацію та досягнення очікуваних результатів. 

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному ро-

ці 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 до-

шкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

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

льний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвер-

джено наказом МОЗ 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 МОН 

України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти  

у 2020/2021 навчальному році», листа МОН України від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо ор-

ганізації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», листа Інститу-

ту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану 

і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-

методичного листа МОН України від 13.09.2016 р № 1801/01-56 «Про організацію фізку-

льтурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах»,  інструктивно-методичного листа 

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

вання дітей у дошкільних закладах», листа МОН «Щодо організації роботи та дотримання 

вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» 

від 14.02.2020р. №1/9-411, власного статуту та інших нормативно-правових документів в 

сфері освіти. 

https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=41561
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Режим роботи закладу п’ятиденний. Щоденний графік роботи груп дошкільного на-

вчального закладу   з 7.00 до 19.00 та з 6.30 до 18.30. 

Освітній процес в ДНЗ здійснюється українською  мовою.  

 

Розділ І 

1.1. Мета та завдання освітньої програми 

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навча-

льних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компе-

тентності дітей від 1 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 психо-

фізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визна-

чені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, 

життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе ві-

дображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього проце-

су. 

Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на 

цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субку-

льтури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного 

благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засво-

єння культурно-комунікативних засобів спілкування. 

 

1.2. Завдання ДНЗ №28 на 2020-2021 навчальний рік, очікуванні результати освітньої 

діяльності 

 

Виходячи з аналізу освітньої та методичної роботи за минулий навчальний рік, 

враховуючи досягнення і перспективи розвитку, спрямовуючи освітній процес на реаліза-

цію Базового компоненту дошкільної освіти, педагогічний колектив визначає такі пріори-

тетні завдання на 2020 – 2021 навчальний рік: 

1. Формувати соціальну компетентність дошкільників в процесі ігрової діяльності на 

засадах сталого розвитку (3р.). 

2. Удосконалювати процес формування звукової культури мовлення дітей дошкільно-

го віку під час організованої діяльності з розвитку мовлення (1р.). 

3. Розпочати роботу з упровадження нетрадиційних методик і технологій із сенсорно-

го та логіко-математичного розвитку здобувачів освіти (1р.). 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до змісту Державно-

го 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; 
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- 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 відрізняєть-

ся 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 навколиш-

нього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями; 

- уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого; 

- диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, такти-

льну); 

- здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класи-

фікації; 

- 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; зна-

ходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення; 

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

рових 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 ко-

ристь 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, чут-

лива до нього; 

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

тю голосу; 
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- 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 гумо-

ру; 

- володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийн-

ятний 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 діяльно-

сті 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.Загальний обсяг навантаження, форми організації освітнього процесу 

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №28 «Косміч-

ний» будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє 

єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання 

(набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинни-

ми освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерст-

вом освіти і науки України.  
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 Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 31.08.2020 року) освітній 

процес у закладі здійснюється за наступними  програмами:  

 

 

 

Назва програми Автор Вік дітей Реквізити щодо 

затвердження 

програми 

Інваріантна частина  

1 Програма розвитку дити-

ни від народження до ше-

сти років «Я у Світі». 

 

за загальною науко-

вою редакцією Ко-

нонко О.Л 

ранній вік Наказ  МОН 

України від 

12.07.2019р. 

№1/11-6326  

 

2 Освітня програма «Впев-

нений старт»  для дітей 

молодшого дошкільного 

віку 

за загальною науко-

вою редакцією 

Т.О.Піроженко 

молодший до-

шкільний вік 

Лист МОН Укра-

їни від 23.07.2020 

р. №1/11- 4934 

3 Освітня програма «Впев-

нений старт»  для дітей 

середнього дошкільного 

віку 

за загальною науко-

вою редакцією 

Т.О.Піроженко 

середній до-

шкільний вік 

Лист ДНУ «Ін-

ститут модерні-

зації змісту осві-

ти» МОН Украї-

ни від 16.04.2019 

р. №22.1/12-Г-

210 

4 Освітня програма «Впев-

нений старт»  для дітей 

старшого дошкільного 

віку 

за загальною науко-

вою редакцією 

Т.О.Піроженко 

старший до-

шкільний вік 

Лист ДНУ «Ін-

ститут модерні-

зації змісту осві-

ти» МОН Украї-

ни від 14.09.2017 

р. №21.1/12-Г-

664 

Варіативна частина  

1 Парціальна програма з на-

ціонально-патріотичного 

виховання дітей дошкіль-

ного віку «Україна – моя 

Батьківщина»  

Кичата І.І.,  

Каплуновська О.М.,  

Палець Ю.М. 

середній та 

старший до-

шкільний вік 

Лист МОН від 

16.06.2016р.  

№ 1/9-315 

2 Парціальна програма за-

кладів дошкільної освіти 

«Дошкільнятам – освіта 

сталого розвитку» 

Н.Гавриш, 

О.Пометун 

дошкільний вік Лист ІМЗО від 

04.12.2018 р. 

№22.1/12-Г-1049 

3. Парціальна програма з 

розвитку соціальних на-

вичок ефективної взаємо-

дії дітей від 4 до 6-7 років 

«Вчимося жити разом».   

Піроженко Т.О., 

Хартман О.Ю. 

дошкільний вік Лист ІМЗО від 

13.06.2016 

№2.1/12-Г-363 
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Відповідно до п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад    2020/2021 на-

вчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується 31 травня на-

ступного року. Оздоровчий період  –   01 червня    по 31 серпня.  

У ДНЗ групи дошкільного віку (4-го, 5-го, 6-го р.ж.) впроваджують освітню про-

граму «Впевнений старт», яка передбачає багатоваріантний принцип організації життєдія-

льності дітей у форматі повного інформаційного дня за блочно-тематичним принципом 

організації змісту, що ґрунтується на інтеграції різних сфер пізнання. 

Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку за освітньою програмою «Впе-

внений старт» відповідає гранично  допустимого навантаження (Наказ МОН України 

№446 від 20.04.2015 р.) 

В старшому дошкільному віці це - п’ять тематичних блоків (без урахування вступ-

ного, ознайомлювального блоку, що важливий для адаптаційного періоду) конкретизу-

ються у вісімнадцяти підтемах, кожну з яких діти й дорослі проживають впродовж двох 

тижнів (десять робочих днів). Кожен з днів тижня тематично орієнтований і характеризу-

ється домінуванням одного з видів дитячої діяльності: комунікативної, сенсорно-

пізнавальної, здоров’язберігальної, художньо-естетичної, господарсько-побутової, мов-

леннєвої, ігрової та соціально-ігрового проектування.  

Упродовж дня діти мають можливість не лише брати участь в організованих фор-

мах групового навчання, а й самовизначатися в різних видах активності, діючи одноосібно 

чи в малих підгрупах. 

Різні моменти дня наповнені значимими для дітей традиціями і ритуалами. 

Останні два дні (9-10) проживання теми мають специфіку в організації життєдіяль-

ності. Впродовж цих двох днів реалізується соціально-ігровий проект. 

4. Парціальна програма з 

основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку «Про 

себе треба знати, про себе 

треба дбати». 

Лохвицька Л.В. дошкільний вік Лист ІМЗО від 

04.12.2018 

№22.1/12-Г-1049 

5. Корекційно-розвивальна 

програма з розвитку пі-

знавальних процесів для 

дітей 4-6 років «Пізнай-

ка». 

І.М. Чернова дошкільний вік ІАМЦ,  

протокол №2,  

від 22.10.2019р. 

6. «Розвиток та укріплення 

психоемоційного здо-

ров’я дітей дошкільного 

віку». 

І.М. Чернова дошкільний вік ІАМЦ,  

протокол №1,  

від 26.09.2018р. 

7. Парціальна програма з 

розвитку творчих здібно-

стей дітей дошкільного 

віку «Творча майстерня» 

Канцедал Н.В.,  

Солов’ян Ю. Л.. 

старший до-

шкільний вік 

(гурткова  

робота) 

Наказ ДОН Запорізь-

кої облдержадмініст-

рації №76 від 

07.02.2019  
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Особливе місце в послідовності днів відводиться п’ятниці – своєрідному клубному 

дню, коли батьки мають можливість «зазирнути» до дитячого садка та долучитися до доб-

рих дитячих справ. 

Пріоритетними для вирішення освітніх завдань кожного розділу програми є такі 

форми організації життєдіяльності дітей та засоби особистісного розвитку дітей: 

- заняття: інтегроване, комплексне, предметне; 

- карта активностей (ранкове коло, спільне коло, діяльність впродовж дня, ро-

бота з книгою дошкільника, вечірнє коло); 

- підгрупова робота «4×4»; 

- ситуація вибору «Один/ два/ три +»;  

- «Коло друзів»; 

- проблемна ситуація; 

- активне слухання; 

- активне спілкування; 

- виставка-презентація дитиною своїх діяльнісних досягнень; 

- самопрезентація «Хочу сказати»; 

- дитячий фільм-зал (повний рекомендований перелік за темами – на порталі 

vstart.com.ua). 

В середньому  дошкільному віці зміст освітньої роботи об’єднано в 13 тем, кожна з 

яких триває три тижні (15 робочих днів).  Кожен тиждень має свою невеличку підтему, що 

конкретизує та поглиблює загальну. Навчальне  навантаження педагог має можливість ре-

алізовувати у двох варіантах: за пріоритетною діяльністю дня та за видами діяльності ди-

тини. Перша  та остання теми опрацьовується впродовж двох тижнів (10 робочих днів).  

Кожен з днів тижня тематично орієнтований і характеризується домінуванням од-

ного з видів дитячої діяльності: комунікативної, пізнавально-дослідної, здо-

ров’язберігальної, художньо-естетичної, господарсько-побутової, мовленнєвої, ігрової, 

сюжетно-рольової та соціально-ігрового проектування.  

Впродовж цих двох днів (14-15) реалізується соціально-ігровий проект. 

Пріоритетними для вирішення освітніх завдань кожного розділу програми є такі 

форми організації життєдіяльності дітей та засоби особистісного розвитку дітей: 

- карта активностей (ранкове коло, спільне коло, конструктор активностей 

впродовж дня, вечірнє коло); 

-        підгрупова робота; 

-        індивідуальна робота; 

-        ситуація вибору «Один/ два/ три +»;  

- «Коло друзів»; 

- проблемна ситуація; 

- активне слухання; 

- активне спілкування; 

- виставка-презентація дитиною своїх діяльнісних досягнень; 

- самопрезентація «Хочу сказати»; 

- дитячий фільм-зал (повний рекомендований перелік за темами – на порталі 

vstart.com.ua). 

В молодшому  дошкільному віці зміст освітньої роботи об’єднано в 6 тем. Кожен 

тиждень має свою невеличку підтему, що конкретизує та поглиблює загальну. Запропоно-
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вано перспективне планування  (з позначенням  загальної блочно-тематичної карти й очі-

кувані результати, на які мають орієнтуватися педагоги) і потижневе календарне плану-

вання змісту і процесу організації  життєдіяльності дітей. У плануванні форм і методів 

освітньої діяльності передусім враховано види дитячої діяльності (кожного дня одна з них 

є пріоритетною серед інших) та форми організації дітей – індивідуальна, підгрупова, зага-

льногрупова з акцентом на малі об’єднання. Відмова від щоденного планування на ко-

ристь потижневого зумовлена потребою у численних повторах інформаційних блоків, тек-

стів, способів дії, що відповідає особливостям сприйняття дітьми інформації та форму-

вання навичок у молодшому дошкільному віці. 

Становлення особистості малюка має відбуватися в характерних для цього віку ви-

дах діяльності – комунікативній, мовленнєвій, пізнавально-дослідницькій, ігровій, худож-

ньо-естетичній, здоров’язберігальній, руховій, у діяльності зі самообслуговування, які на-

повнюють  зміст й організацію кожного дня та надають малюкам можливості для саморе-

алізації й самовираження. 

Організація життєдіяльності дітей відбувається згідно карти активностей, в яких 

передбачено розклад активностей за формами об’єднання дітей – «всі разом», «з групою», 

«індивідуально».  

На кожну підтему запропоновано сторінку «Моя група» з відповідним кольоровим 

маркером. Працюючи з цією сторінкою можливо легко організувати та проконтролювати 

активність кожної дитини. На кожен новий тиждень необхідно змінювати склад підгруп 

дітей для того, щоб діти набували досвіду міжособистісної взаємодії. Така кольорова наві-

гація зберігається по всіх змістових частинах, а також маркування видів діяльності та 

пріоритетів. 

Пріоритетним  завданням молодшого дошкільного віку є: 

- опанування предметно-практичною діяльністю(діяльність із предметами за їх при-

значенням); 

- засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір); 

- розвиток мовлення; 

- вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію). 

У ДНЗ групи раннього віку впроваджують  програму розвитку дитини від наро-

дження до шести років «Я у Світі». За формами організації проводять з дітьми такі типи 

занять: фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи); групові (10-12 дітей) ; індивідуаль-

но-групові (4-6 дітей); індивідуальні (1-4 дитини). Тривалість одного заняття у груп ран-

нього віку – 10 хв. Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. На-

вчальне навантаження : тривалість проведення занять – спеціально організованих форм 

освітнього процесу, відповідають віковим можливостям вихованців та нормам гранично 

допустимого навантаження (Наказ МОН України №446 від 20.05.2015).  

 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 пробу-

дження; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загар-

тування; фізкультурних хвилинок під час занять; фізкультурних пауз між заняттями; фіз-

культурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід). 

  Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного ві-

ку. Тривалість фізкультурних занять для дітей наступна: 
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       - від 1 до 2 років – 10-15хвилин; 

- 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. 

Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої 

мети, сезону, погодних умов та інших факторів. 

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки Украї-

ни «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних за-

кладах» від 02.09.2016 №1/9-454 музичне виховання дітей в ДНЗ передбачає наступні фо-

рми організації: самостійна музична діяльність (щоденно); використання музики в повсяк-

денному житті (щоденно); музичні заняття (двічі на тиждень); музичні розваги (двічі на 

тиждень); музично-театралізовані свята ( 4 рази на рік: Свято осені, зимове Новорічне свя-

то, Свято весни, мами і усіх жінок, Свято випуску дітей до школи). 

Тривалість занять з музичного виховання  для дітей наступна: 

              - від 1 до 2 років – 10хвилин; 

- від 2 до 3 років – 10 хвилин; 

- від 3 до 4 років – 15 хвилин; 

- від 4 до 5 років – 20 хвилин; 

- від 5 до 6 років – 25 хвилин. 

Заняття з фізичної культури й музичного виховання проводяться фронтально з 

усією підгрупою та інтеграції не підлягають. 

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не 

вимагається. 

Враховуючи вимоги Постанови МОЗ № 25 від 21.05.2020 “Про затвердження Тим-

часових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” 

тривалість перерв між заняттями, в разі використання кабінетів та залів загального корис-

тування, для унеможливлення перетинів потоків вихованців різних груп та проведення 

дезінфекції, становить 10-15 хвилин. 

При проведенні занять з різними підгрупами однієї групи тривалість перерви скла-

дає 5 хвилин, при організації різних видів організованої роботи безпосередньо в групово-

му приміщенні тривалість перерви складає до 10 хвилин, із обов’язковим проведенням 

провітрювання та кварцювання приміщення після занять. 

Самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу в закладі 

дошкільної освіти є робота в гуртках за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й 

зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спе-

ціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.  

У 2020-2021 навчальному році організована робота гуртка: 

Вік дітей  Назва гуртка  Програма  

5-6 років  «Талановиті пальчики»  Парціальна програма з розвитку твор-

чих здібностей дітей дошкільного віку 

«Творча майстерня» - укладачі: Канце-

дал Н.В., Солов’ян Ю. Л.. 
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 Вищезазначені форми організації освітнього процесу в  дошкільному закладі реалі-

зуються в рамках:  плану роботи закладу на 2020-2021 н.р., режиму роботи закладу дошкі-

льної освіти.  

 

2.2. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідо-

вність їх реалізації 

 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному навчальному 

закладі (ясла-садок) №28 «Космічний» визначено зміст і структуру освітнього процесу за 

інваріантною складовою.  

 Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є 

обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в со-

ціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Ди-

тина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». 

У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність 

дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх 

ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в по-

чатковій школі. 

Наступність в роботі між ланками  дошкільної та шкільної освіти (ДНЗ №28 та За-

порізьким академічним ліцеєм №23) відбувається в умовах освітньої реформи «Нова укра-

їнська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України. Важливим завдан-

ням ДНЗ в цьому плані є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини у період 

передшкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в 

умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя. 

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до ін-

варіантної дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей 

дошкільного віку в структурі неперервної освіти.  

 Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх лі-

ній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закла-

ду.   

У дошкільному закладі забезпечується робота з упровадження ідей освіти для ста-

лого розвитку, розвитку творчих здібностей, безпеки життєдіяльності з дітьми дошкільно-

го віку шляхом  впровадження: парціальної програми  «Дошкільнятам – освіту для сталого 

розвитку»,  «Творча майстерня» та парціальної програми з основ здоров′я та безпеки життєдія-

льності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати». 

        Впроваджуються сучасні підходи щодо розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентнос-

ті дошкільників засобами українського народознавства шляхом  реалізації  парціальної програми 

з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина».                                      

 З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році в за-

кладі використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:  

 
Інноваційна технологія  Автор 

На мовленнєвих заняттях в гру-

пах раннього та молодшого до-

шкільного  віку 

Методика використання карток  

Г. Домана  
Г.Доман 
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На заняттях в групах дітей до-

шкільного віку 

Технологія «Формування інформа-

ційно-ігрової творчості дітей»  з ви-

користанням коректурних таблиць 

Н.Гавриш 

 

Н.Гавриш 

На заняттях з розвитку мовлення 

молодшого та середнього віку 

Методика використання схем-

моделей у лексично-граматичній ро-

боті 

К.Л. Крутій 

На заняттях з фізичної культури 

дошкільного віку 

Метод рухових задачок у Школі 

розумного руху та принцип колекти-

вного партнерства 

О.П. Аксьонова 

На заняттях з сенсорно-

пізнавального розвитку в молод-

ших групах 

Використання логічних блоків 

З.Дьєнеша та кольорових лічильних 

паличок Х.Кюізінера для формування 

логіко-математичної компетентності 

дітей. 

З. Дьєнеш, 

Х. Кюізінер 

На заняттях з розвитку мовлення 

старшого дошкільного віку 

Методика використання схем 

моделей для навчання дітей описо-

вим розповідям 

Т. Ткаченко 

На заняттях в групах дітей до-

шкільного віку 

Технологія ефективного засвоєння 

інформації «Мнемотехніка» 
Г. Чепурний 

 

 

Розділ ІІІ. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в ДНЗ 

 

Відповідно частини 3 ст. Закону України “Про освіту” в ДНЗ «Космічний» сформо-

вано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою 

закладу (протокол № 1 від 31.08.2020 року). 

            У рамках зазначеної системи у 2020-2021 навчальному році будуть здійснені захо-

ди щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу. Результати освітньої 

діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись 

шляхом проведення моніторингових досліджень: 

Вік дітей 
Форма 

дослідження 
Інструментарій 

від 2 до 3 

років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг 

- дидактичні ігри та вправи; 

- розвивальні ігри ; 

- вивчення листків здоров’я кожної дитини; 

- анкетування (опитування) батьків; 

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини; 

- міні-заняття з окремими дітьми; 

- спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані) 
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від 3 до 4 

років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг 

- дидактичні ігри та вправи; 

- розвивальні ігри ; 

- вивчення листків здоров’я кожної дитини; 

- анкетування (опитування) батьків; 

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини; 

- міні-заняття з окремими дітьми; 

- спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані) 

від 4 до 5 

років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг 

 - контрольні та підсумкові заняття; 

- міні-заняття з окремими дітьми; 

 - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані); 

- бесіда з дітьми (як допоміжний метод); 

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліп-

лення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовлен-

нєвої творчості тощо); 

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних роз-

ділів програми (нульові зрізи - у вересні, проміжні зрізи 

– за потреби у грудні-січні проміжні зрізи – за потреби у 

грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні); 

від 5 до 6 

років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг 

- контрольні та підсумкові заняття; 

- міні-заняття з окремими дітьми; 

- спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані); 

- бесіда з дітьми (як допоміжний метод); 

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплен-

ня, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої 

творчості тощо); 

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розді-

лів програми (нульові зрізи - у вересні, проміжні зрізи – за 

потреби у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 Додаток 1 

ОРІЄНТОВНА МЕРЕЖА ЗАНЯТЬ  

ЗА ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ШЕСТИ РОКІВ «Я У СВІТІ» 

  2-й р.ж. 3-й р.ж. 

 Час  1 група Час 2 група Час 5 група Час 7 група 

П
о
н

ед
іл

о
к

  9.00 - 9.10 Ознайомлення з  

довкіллям 
8.55 – 9.05 Ознайомлення з  

довкіллям 

9.00 – 9.10 Музична діяльність 8.50 – 9.05 Фізичний розвиток 

9.20 – 9.30 Музична діяльність 9.15 - 9.30 Фізичний розвиток 9.20 – 9.30 Ознайомлення з  

довкіллям 

9.15 - 9.25 Ознайомлення з  

довкіллям 

 

В
ів

т
о
р

о
к

  8.50 – 9.05 Фізичний розвиток 9.00 – 9.10 Музична діяльність 8.55 – 9.05 Розвиток  

мовлення 

9.00 – 9.10 Музична діяльність 

9.15 – 9.25 Розвиток мовлення/ 

художня література 

9.20 – 9.30 Розвиток  

мовлення 

9.15 - 9.30 Фізичний розвиток 9.20 – 9.30 Розвиток  

мовлення 

 

С
ер

ед
а
  8.50 – 9.05 Фізичний розвиток 8.55 – 9.05 Сенсорний 

 розвиток 

9.00 – 9.10 Музична діяльність 9.00 – 9.10 Сенсорний 

 розвиток 

9.15 – 9.25 Сенсорний 

 розвиток 
9.15 – 9.30 Фізичний розвиток 9.20 – 9.30 Сенсорний 

 розвиток 

9.20 – 9.30 Музична діяльність 

 

Ч
ет

в
ер

  

9.00 - 9.10 Образотворча  

діяльність: ліплен-

ня/малювання 

9.00 – 9.10 Музична діяльність 8.50 – 9.05 Фізичний розвиток 8.55 – 9.05 Образотворча  

діяльність: 

 малювання 

9.20 – 9.30 Музична діяльність 9.20 – 9.30 Образотворча  

діяльність:  

малювання 

9.15 - 9.25 Образотворча  

діяльність:  

малювання 

9.15 - 9.30 Фізичний розвиток 

 

П
’я

т
н

и
ц

я
  9.00 – 9.10 Конструювання  9.00 – 9.10 Конструювання/ 

ліплення 

9.00 – 9.10 Конструювання/ 

ліплення 

9.00 – 9.10 Конструювання/ 

ліплення 

  9.20 – 9.30 Художня  література 9.20 – 9.30 Художня  література 9.20 – 9.30 Художня  література 
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Додаток 2 

 

ОРІЄНТОВНА МЕРЕЖА ЗАНЯТЬ ДЛЯ ГРУП МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» 

№ 

гр 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

6 

Комунікативна діяльність 

Здоров’язберігальна, рухо-

ва діяльність 

 

Музична діяльність                                     

Художньо-естетична дія-

льність 

   

 Художнє читання /   Теат-

ралізація  

 Здоров’язберігальна дія-

льність, рухова: на вулиці   

Музична діяльність                                      

Сенсорно-пізнавальна дія-

льність            

 

Здроов’язберігальна, рухо-

ва діяльність  

Предметно-ігрова діяль-

ність    

II половина дня:  

художнє читання            

 

   II половина дня: 

художнє читання                          
                           

 II  половина дня:  

музичні вечори розваг                         

 

II  половина дня:   

спортивні вечори розваг      

 

II половина дня:  

театралізація                                                  

                                      

10 

 Музична діяльність 

 

Комунікативна діяльність 

 

 Художньо-естетична дія-

льність  

 Здоров’язберігальна, ру-

хова діяльність 

Музична діяльність 

Художнє читання /   Теат-

ралізація 

 

Сенсорно-пізнавальна дія-

льність            

Здоров’язберігальна діяль-

ність, рухова: на вулиці     

Предметно-ігрова діяль-

ність    

Здоров’язберігальна, рухо-

ва діяльність  

II половина дня: художнє 

читання            

                               

   II половина дня: художнє 

читання  

II  половина дня:  

спортивні вечори розваг 

II  половина дня:  музичні 

вечори розваг               

 II половина дня: театралі-

зація  
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Додаток 3 

ОРІЄНТОВНА МЕРЕЖА ЗАНЯТЬ ДЛЯ ГРУП СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» 

 

 

№ 

гр 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

3 

Комунікативна діяльн. (І)/ 

Мовленнєва діяльн. (ІІ, ІІІ) 

 

Фізичний розвиток: на ву-

лиці  

Художньо-естетична 

 діяльн.(І,ІІ)/Пізнавально-

дослідницька діяльн. (ІІ) 

Музичне виховання 

 

Ігрова діяльність (І, ІІ)/ 

Господ.-побут.діяльн. (ІІІ) 

 

Фізичний розвиток 

Здоров’язберігальна. ру-

хова діяльн.(І, ІІ)/  

Особистісний розвиток 

(ІІІ)  

Музичне виховання 

Сюжетно-рольова гра  

(І, ІІ)/ Особистісний роз-

виток(ІІІ) 

Фізичний розвиток 

II половина дня: 

музичні вечори розваг 

II половина дня: 

спортивні вечори розваг 

 

4 

Комунікативна діяльн. (І)/ 

Мовленнєва діяльн. (ІІ, ІІІ) 

 

Фізичний розвиток 

Художньо-естетична ді-

яльн.(І, ІІІ)/Пізнавально-

дослідницька діяльн. (ІІ) 

Фізичний розвиток: на 

вулиці  

 

Ігрова діяльність (І, ІІ)/ 

Господ.-побут.діяльн. (ІІІ) 

 

Музичне виховання 

Здоров’язберігальна. ру-

хова діяльн.(І, ІІ)/  

Особистий розвиток (ІІІ)  

Фізичний розвиток 

Сюжетно-рольова гра 

 (І, ІІ)/ Особистісний ро-

звиток (ІІІ) 

Музичне виховання 

II половина дня: 

спортивні вечори розваг 

II половина дня: 

музичні вечори розваг 
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Додаток 4  

ОРІЄНТОВНА МЕРЕЖА ЗАНЯТЬ ДЛЯ ГРУП СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» 

 

№ 

гр 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

8 

Мовленнєва діяльність  

(І, ІІ) 

 

Фізичний розвиток 

Пізнавально-дослідницька 

діяльність(І, ІІ) 

 

Музичне виховання 

Мовленнєва діяльність  

(І, ІІ) 

 

Фізичний розвиток 

Пізнавально-дослідницька 

діяльність (І) / Особистіс-

ний  розвиток (ІІ) 

Фізичний розвиток: на ву-

лиці 

Художньо-естетична 

 діяльність (І)/ Особистіс-

ний розвиток (ІІ) 

Музичне виховання 

II половина дня: 

музичні вечори розваг 
II половина дня: 

спортивні вечори розваг 

9 

Мовленнєва діяльність  

(І, ІІ) 

 

Музичне виховання  

Пізнавально-дослідницька 

діяльність(І, ІІ) 

 

Фізичний розвиток 

Мовленнєва діяльність  

(І, ІІ) 

 

Фізичний розвиток: на ву-

лиці  

Пізнавально-дослідницька 

діяльність (І) / Особистіс-

ний  розвиток (ІІ) 

Музичне виховання 

 

Художньо-естетична 

 діяльність (І)/ Особистіс-

ний розвиток (ІІ) 

Фізичний розвиток  

II половина дня: 

музичні вечори розваг 

II половина дня: 

спортивні вечори розваг 

11 

Мовленнєва діяльність  

(І, ІІ) 

 

Музичне виховання  

Пізнавально-дослідницька 

діяльність(І, ІІ) 

 

Фізичний розвиток 

Мовленнєва діяльність  

(І, ІІ) 

 

Музичне виховання 

 

Пізнавально-дослідницька 

діяльність (І) / Особистіс-

ний  розвиток (ІІ) 

Фізичний розвиток 

Художньо-естетична 

 діяльність (І)/ Особистіс-

ний розвиток (ІІ) 

Фізичний розвиток: на ву-

лиці 

 II половина дня: 

спортивні вечори розваг 

II половина дня: 

 музичні вечори розваг 

 

 


