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Передмова  

 

1.1. Інформаційна довідка про дошкільний навчальний заклад 
 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 «Космічний» (далі ДНЗ № 28)  Запорі-

зької міської ради  Запорізької області – дошкільний навчальний заклад територіального відділу 

освіти Комунарського району. 

Юридична адреса закладу: 69059, м. Запоріжжя, вул. Магара буд. 4в.  

В ДНЗ № 28  функціонують 11 груп, за проєктною потужністю розрахований на 156 ді-

тей. З них груп раннього віку – 4 (в них вихованців – 45) та 7 груп для дітей дошкільного віку. 

За запитом батьків  у ДНЗ № 28 організовано роботу 2-ох інклюзивних груп для дітей з особли-

вими освітніми потребами для дітей віком від 3-4 та від 4-5 років. Режим роботи ДНЗ № 28 

«Космічний» з 7.00 до 19.00 з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням ді-

тей. Освітній процес в ДНЗ здійснюється українською  мовою.  

Згідно навчального плану освітній процес в групах закладу будується за освітніми на-

прямами Базового компоненту. 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 «Космічний» Запорізької міської ради 

Запорізької області в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86, (далі – Положення), іншими нор-

мативно-правовими актами, власним статутом. 

Діяльність ДНЗ № 28  направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти. Си-

стема управління закладу будується відповідно до нормативно-правової бази, яка забезпечує 

реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти. 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дошкільну освіту» ДНЗ № 28 спрямовує діяль-

ність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального 

досвіду. 

Освітня програма ДНЗ № 28 «Космічний» на 2021/2022 навчальний рік розроблена на ви-

конання Закону України «Про освіту» та у відповідності до Базового компоненту дошкільної 

освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого наказом Мініс-

терства освіти і науки України № 33 від 12.01.2021 року. 

 

1.2. Сутність, мета та завдання освітньої програми 

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного 

комплексу освітніх компонентів для збереження самоцінності дошкільного дитинства, набуття 

вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, що мо-

жуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти, забезпечення наступ-

ності між дошкільною та початковою освітою. 

Освітня програма визначає: 

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати здобуття освіти (набуті компетентнос-

ті); 

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямів, логічну послідовність їх  реаліза-

ції; 

- форми організації освітнього процесу; 

- систему внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 Зміст освітньої програми передбачає: 

- рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитині, освіти без дискримінації  за будь-

якими ознаками; 
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- урахування задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних             можливостей 

дитини в найбільш оптимальній для кожної дитини формі; 

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; 

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного  емоційно-

ціннісного ставлення до довкілля; 

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності  людини; 

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних 

функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності 

дітей від 1 до 6 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віко-

вому етапі. 

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освіт-

ніх компетенцій дитини перших 6 років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та 

особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим ком-

понентом 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. 

 
Розділ І. Загальний обсяг навантаження, форми організації освітнього процесу та очікувані 

результати здобуття освіти (набуття компетентностей) 

Освітній процес у ДНЗ № 28 будується за відповідним програмно-методичним забезпе-

ченням та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями ре-

зультатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної 

освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Мі-

ністерством освіти і науки України. 

Згідно з рішенням педагогічної ради ДНЗ № 28 (протокол № 1 від 31.08.2021 року) осві-

тній процес у закладі здійснюється за наступними програмами: 

 

 

 

Назва програми Автор Вік дітей Реквізити щодо 

затвердження 

програми 

Інваріантна частина  

1 Програма розвитку дитини від 

народження до шести років «Я 

у Світі». 

 

за загальною нау-

ковою редакцією 

Кононко О.Л 

ранній вік Наказ  МОН 

України від 

12.07.2019р. 

№1/11-6326  

 

2 Освітня програма «Впевнений 

старт»  для дітей молодшого 

дошкільного віку 

за загальною нау-

ковою редакцією 

Т.О.Піроженко 

молодший до-

шкільний вік 

Лист МОН Укра-

їни від 23.07.2020 

р. №1/11- 4934 

3 Освітня програма «Впевнений 

старт»  для дітей середнього 

дошкільного віку 

за загальною нау-

ковою 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 «Впевнений за загальною нау- старший до- Лист ДНУ «Ін-
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У ДНЗ групи дошкільного віку (4-го, 5-го, 6-го р.ж.) впроваджують освітню програму 

«Впевнений старт», яка передбачає багатоваріантний принцип організації життєдіяльності дітей 

старт»  для дітей старшого 

дошкільного віку 

ковою редакцією 

Т.О.Піроженко 

шкільний вік ститут модерні-

зації змісту осві-

ти» МОН Украї-

ни від 14.09.2017 

р. №21.1/12-Г-

664 

5 Програма розвитку дітей до-

шкільного віку із затримкою 

психічного розвитку від 3 до 7 

років 

за загальною редак-

цією 

Л.І.Прохоренко 

Інклюзивні 

групи 

(молодший, 

середній до-

шкільний вік) 

Наказ МОН 

України від 

24.07.2018р. № 

802 

Варіативна частина  

1 Парціальна програма з націона-

льно-патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку «Украї-

на – 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 закладів 

дошкільної освіти «Дошкіль-

нятам – освіта сталого розвит-

ку» 

Н.Гавриш, 

О.Пометун 

дошкільний вік Лист ІМЗО від 

04.12.2018 р. 

№22.1/12-Г-1049 

3. Парціальна програма з розви-

тку соціальних навичок ефек-

тивної взаємодії 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 

4. Парціальна програма з основ 

здоров’я та безпеки життєдія-

льності 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 про-

грама з розвитку пізнавальних 

процесів для дітей 4-6 років 

«Пізнайка». 

І.М. Чернова дошкільний вік ІАМЦ,  

протокол №2,  

від 22.10.2019р. 

6. «Розвиток та укріплення пси-

хоемоційного здоров’я дітей 

дошкільного віку». 

І.М. Чернова дошкільний вік ІАМЦ,  

протокол №1,  

від 26.09.2018р. 

7. Парціальна програма з розвит-

ку творчих здібностей 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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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 «Впевне-

ний 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 вступного, 

ознайомлювального блоку, що важливий для адаптаційного періоду) конкретизуються у вісім-

надцяти підтемах, кожну з яких діти й дорослі проживають впродовж двох тижнів (десять ро-

бочих днів). Кожен з днів тижня тематично орієнтований і характеризується домінуванням од-

ного з видів дитячої діяльності: комунікативної, сенсорно-пізнавальної, здоров’язберігальної, 

художньо-естетичної, господарсько-побутової, мовленнєвої, ігрової та соціально-ігрового прое-

ктування.  

Упродовж дня діти мають можливість не лише брати участь в організованих формах 

групового навчання, а й самовизначатися в різних видах активності, діючи одноосібно чи в ма-

лих підгрупах. 

Різні моменти дня наповнені значимими для дітей традиціями і ритуалами. 

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

Впродовж цих двох днів реалізується соціально-ігровий проект. 

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

коли батьки мають можливість «зазирнути» до дитячого садка та долучитися до добрих дитя-

чих 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, робота 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 конкрети-

зує та поглиблює загальну. Навчальне  навантаження педагог має можливість реалізовувати у 

двох варіантах: за пріоритетною діяльністю дня та за видами діяльності дитини. Перша  та 

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

Кожен з днів тижня тематично орієнтований і характеризується домінуванням одного з 

видів дитячої діяльності: комунікативної, пізнавально-дослідної, здоров’язберігальної, худож-

ньо-естетичної, господарсько-побутової, мовленнєвої, ігрової, сюжетно-рольової та соціально-

ігрового проектування.  
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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 впро-

довж 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. Запропоновано перспек-

тивне планування  (з позначенням  загальної блочно-тематичної карти й очікувані результати, 

на які мають орієнтуватися педагоги) і потижневе календарне планування змісту і процесу ор-

ганізації  життєдіяльності дітей. У плануванні форм і методів освітньої діяльності передусім 

враховано види дитячої діяльності (кожного дня одна з них є пріоритетною серед інших) та фо-

рми організації дітей – індивідуальна, підгрупова, загальногрупова з акцентом на малі 

об’єднання. Відмова від щоденного планування на користь потижневого зумовлена потребою у 

численних повторах інформаційних блоків, текстів, способів дії, що відповідає особливостям 

сприйняття дітьми інформації та формування навичок у молодшому дошкільному віці. 

Становлення особистості малюка має відбуватися в характерних для цього віку видах ді-

яльності – комунікативній, мовленнєвій, пізнавально-дослідницькій, ігровій, художньо-

естетичній, здоров’язберігальній, руховій, у діяльності зі самообслуговування, які наповнюють  

зміст й організацію кожного дня та надають малюкам можливості для самореалізації й самови-

раження. 

Організація життєдіяльності дітей відбувається згідно карти активностей, в яких перед-

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

ально».  

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

кером. Працюючи з цією сторінкою можливо легко організувати та проконтролювати актив-

ність кожної дитини. На кожен новий тиждень необхідно змінювати склад підгруп дітей для 

того, щоб діти набували досвіду міжособистісної взаємодії. Така кольорова навігація зберіга-

ється 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 призна-

ченням); 

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

- розвиток мовлення; 

- вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію). 
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У ДНЗ групи раннього віку впроваджують  програму розвитку дитини від народження до 

шести років «Я у Світі». За формами організації проводять з дітьми такі типи занять: фронталь-

ні, колективні (з усіма дітьми групи); групові (10-12 дітей) ; індивідуально-групові (4-6 дітей); 

індивідуальні (1-4 дитини). Тривалість одного заняття у груп раннього віку – 10 хв. Тривалість 

перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. Навчальне 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 вихо-

вання дітей в ДНЗ передбачає проведення: ранкової гімнастики; гімнастики пробудження; за-

нять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкуль-

турних 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 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 ме-

ти, сезону, погодних умов та інших факторів. 

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 (що-

денно); 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). 

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 під-

групою та інтеграції не підлягають. 

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимага-

ється. 

Враховуючи вимоги Постанови № 8 від 25.08.2021 року Головного державного санітар-

ного лікаря МОЗ України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації про-

тиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширен-

ням коронавірусної хвороби (COVID-19)» тривалість перерв між заняттями,  в разі використання 

кабінетів та залів загального користування, для унеможливлення перетинів           потоків вихованців 

різних груп та проведення дезінфекції, становить 10 хвилин. 

При проведенні занять з різними підгрупами однієї групи тривалість перерви складає до 

5 хвилин, при організації різних видів організованої роботи безпосередньо в груповому примі-

щенні тривалість перерви складає до 10 хвилин, із обов’язковим проведенням провітрювання та 

кварцювання приміщення після занять. 

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в 

першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєд-
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нуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. 

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтег-

рованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої 

діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах). 

Інтегрована навчально-пізнавальна діяльність організовується педагогами у групах                             до-

шкільного віку, які працюють за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт». 

   Зміст освітнього процесу в закладі у 2021/2022 навчальному році спрямований на форму-

вання та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів Базового ком-

понента: 

 

Освітній  

напрям 

Зміст освітнього процесу 

О
со

б
и

ст
іс

т
ь

                          д
и

т
и

н
и

 

Передбачає: 
- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дити-

ни, її активної життєдіяльності; 

- формування життєво необхідних рухових умінь та навичок, розвинутих фізичних 

якостей і достатнього рухового досвіду, який дозволяє застосовувати адекватні фізич-

ні зусилля відповідно до ситуації; 

- дотримання основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я у 

повсякденній життєдіяльності; 

- виховання позитивного ставлення до своєї зовнішності; 

- формування вміння орієнтуватися у своїх чеснотах і вадах, знань та усвідомлення 

своїх прав, прав інших, обов’язків, статевої, родинної, соціальної приналежності. 

На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості 

особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, 

свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, 

самоставлення, самооцінка. 

Д
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а
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Передбачає: 

- здатність дитини реалізовувати творчі задуми з перетворення об’єктів довкілля з ви-

користанням різних матеріалів, що спираються на обізнаність із засобами та предмет-

но-практичними діями; 

- обізнаність з предметами та їхніми властивостями, зокрема з матеріалами, з яких 

виготовляють речі, уявлення про виготовлення предметів довкілля; 

- вміння використовувати власну сенсорну систему в процесі логіко- математичної і 

дослідницької діяльності; 

- сформованість знань   про   основні   математичні   поняття: «число», «величина», 

форма», «простір», «час», «колір»; 

- усвідомлення зв’язків між кількісними, порядковими числівниками,  просторовими, 

часовими поняттями; 

- свідоме використання термінології елементарної математики у власному          мовленні; 

- вміння знаходити різні варіанти розв’язання логіко-математичних завдань; 

- здатність аналізувати, узагальнювати, класифікувати, групувати предмети, об’єкти за 

різними ознаками. 

Сенсорно-пізнавальний освітній напрям спрямований на інтеграцію змісту дошкіль-

ної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних 

математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної 

поведінки в різних життєвих ситуаціях. 
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Передбачає: 

- здатність до доцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на 

емоційно-ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів; 

- загальні знання про природу планети Земля і Всесвіту; 

- обізнаність з позитивним і негативним впливом на природне довкілля, проблемами 

довкілля, насамперед змінами клімату, і необхідністю заощаджувати енергію, воду, 

сортувати сміття тощо у повсякденному житті і має первинні навички такої поведін-

ки; 

- спроможність класифікувати та групувати природні об’єкти рослинного і тваринно-

го світу за характерними ознаками; 

- сформованість початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомлення необхід-

ності збереження ресурсів планети і особистої причетності до цього. 

Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: ви-

важене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що 

пов’язана з природою; дотримування правил природокористування. 

Г
р

а
 д

и
т
и

н
и

 

Передбачає: 

- здатність до вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, 

в якій реалізується можливість застосування наявних знань; 

- сформованість уявлення про різні види ігрової діяльності, види та назви ігор; 

- спроможність ініціювати організацію ігор з іншими дітьми за власним вибором; 

- уміння налагоджувати партнерські стосунки завдяки діалогічному спілкуванню на 

основі ігрового задуму, рольової взаємодії або особистих уподобань; 

- розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в 

ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реаліза-

ції себе в ньому. 

Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню 

дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обмі-

ну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання влас-

них оцінно-етичних суджень. 
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Передбачає: 
- формування здатності до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові 

до Батьківщини; 

- ціннісне ставлення до себе, своїх прав і прав інших, наявність уявлень про правила і 

способи міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими людьми та вмінь 

дотримуватись цих правил в соціально- громадянському просторі; 

- у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських 

взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим; 

дотримання дітьми соціальних правил та норм поведінки, домовленостей у щоденній 

життєдіяльності.  

Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, 

в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяль-

ності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення 

спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси ін-

ших людей. 
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Передбачає: 
- здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких 

формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засо-

бів; 

- розуміння, що в Україні українська мова є державною;, усвідомлення звукового 

складу рідної мови, спираючись на розвинений фонематичний слух і мовленнєве ди-

хання; 

- збалансований запас слів із різних освітніх напрямів, що дає змогу добирати най-

більш точні слова відповідно до ситуації мовлення; 

- навички звукового аналізу простих слів; 

- вміння складати різні види розповідей, переказувати художні текст; 

- вміння висловлювати зв’язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, по-

дій, поведінки людей, героїв художніх творів; 

- здатність до спілкування з однолітками і дорослими у різних формах  конструктив-

ної взаємодії; 

- сформованість знань та володіння етикетними комунікативними формула-

ми, формами мовленнєвих висловлювань відповідно до ситуації; 

- здатність відтворювати художньо-естетичні враження від сприйняття літературних 

фольклорних творів засобами різних видів художньо- мовленнєвої діяльності 

Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів 

говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. 

Д
и

т
и

н
а
 у

 с
в

іт
і 

  
 м

и
ст

ец
т
в

а
 

Передбачає: 

- здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для 

отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та 

почуттів до видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в життє-

вих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності; 

- елементарне уявлення про види мистецтва, обізнаність у специфіці видів мистецтва, 

ціннісне ставлення до мистецтва і мистецької діяльності; 

- здатність розрізнити основні жанри живопису, музики, вистави різних видів театрів; 

- формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту пред-

метного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елемен-

тарних трудових, технологічних та художньо- продуктивних навичок, самостійності, 

культури та безпеки праці. 

Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є 

сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, по-

зитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предме-

тів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, 

явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками прак-

тичної діяльності, культури 

споживання. 
 

 

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямів, логічна по-

слідовність їх реалізації 

 
Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ № 28 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 ком-

поненту дошкільної освіти за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсор-

но-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в  соціу-

мі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва». У закладі забезпечується неперервність 
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змісту освітніх напрямів, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з 

інваріантної частини будь-якого з освітніх напрямів порушує цілісність розвитку дитини на 

рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі. 

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

варіантної частини дає змогу щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як переду-

мови її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті, забезпечує належний рівень 

соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти. 

В ДНЗ № 28 забезпечується розвиток соціальної компетенції, морально-духовного та 

економічного виховання дошкільників шляхом впровадження парціальної програми  «Дошкі-

льнятам – освіту для сталого розвитку» та парціальної програми з основ здоров′я та безпеки життє-

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

Додатковою  організованою формою освітнього процесу в ДНЗ є робота в гуртках. Її ме-

та: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її при-

родні, загальні та спеціальні здібності; активізувати комунікативно-мовленнєву діяльність ді-

тей, своєчасно виявляти обдарованість.  

У 2021/2022 навчальному році організована робота гуртків: 

Вік дітей  Назва гуртка  Програма, методика  

4-5 років  «Талановиті пальчики»  Парціальна програма з розвитку творчих зді-

бностей дітей дошкільного віку «Творча май-

стерня» - укладачі: Канцедал Н.В., Солов’ян 

Ю. Л.. 

5-6 років «Юний Читайлик» Елементи методик навчання читання 

Н.Жукової, Л.Шелестової «Вчимося читати», 

посібника О. Каплуновської «Цікава азбука». 

5-6 років «Пізнайка» Парціальна корекційно-розвивальна програма 

з розвитку пізнавальних процесів для дітей 4-

6 років «Пізнайка» - укладач Чернова І.М. 

 Вищезазначені форми організації освітнього процесу в  дошкільному закладі реалізують-

ся в рамках:  плану роботи закладу на 2021/2022 н.р., режиму роботи закладу дошкільної освіти.  

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх напрямів 

Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу. 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році в закладі  

використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме: 

 

 
Інноваційна технологія  Автор 

На мовленнєвих заняттях в групах 

раннього та молодшого дошкільно-

го  віку 

Методика використання карток Г. Дома-

на  
Г.Доман 

На заняттях в групах дітей дошкі-

льного віку 

Технологія «Формування інформаційно-

ігрової творчості дітей»  з використан-

ням коректурних таблиць Н.Гавриш 

Н.Гавриш 

На заняттях з розвитку мовлення 

молодшого та середнього 

ного віку 

Методика використання схем 

лексично-граматичній 
К.Л. Крутій 

На заняттях з фізичної культури 

дошкільного віку 

Метод рухових задачок у Школі 

розумного руху та принцип колективно-

го партнерства 

О.П. Аксьонова 

На заняттях з сенсорно-

пізнавального розвитку в молодших 

групах 

Використання логічних блоків 

З.Дьєнеша та кольорових лічильних 

паличок Х.Кюізінера для формування 

логіко-математичної компетентності 

дітей. 

З. Дьєнеш, 

Х. Кюізінер 
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На заняттях з розвитку мовлення 

старшого дошкільного віку 

Методика використання схем 

моделей для навчання дітей описовим 

розповідям 

Т. Ткаченко 

На заняттях в групах дітей дошкі-

льного віку 

Технологія ефективного засвоєння інфо-

рмації «Мнемотехніка» 
Г. Чепурний 

 

Розділ ІІІ. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в ДНЗ 

 

Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» в ДНЗ «Космічний» сформовано 

систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу 

(протокол № 1 від 31.08.2021 року). 

У рамках зазначеної системи у 2021/2022 навчальному році будуть здійснені заходи що-

до 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) 

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, ліплення, ап-

лікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості 

тощо); 

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів 

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); 
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- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплі-

кації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості то-

що); 

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів про-

грами (нульові зрізи - у вересні, проміжні зрізи – за потреби у груд-

ні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні) 
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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 

розвиток (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 

вулиці  

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 

вулиці 

 II половина дня: 

спортивні вечори розваг 

II половина дня: 

 музичні вечори розваг 

 

 


