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Вступ 

Загальні відомості про заклад: 

 

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №2 «Малятко» 

компенсуючого типу санаторного призначення для дітей із захворюваннями 

серцево-судинної системи та органів травлення. 

В цьому статусі функціонує з 01 жовтня 2004 року відповідно до рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.09.2004 року  

№ 380. 

Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

27.01.2015р.№15 дошкільний навчальний заклад з 1 лютого 2015р. перейшов на 

самостійне ведення бухгалтерського обліку. 

У ДНЗ діє благодійна організація ” Благодійний фонд “Піклувальна рада ДНЗ 

№2 “Малятко”, батьківський комітет дошкільного закладу, рада ДНЗ та рада з 

питань харчування. 

76018, м. Івано – Франківськ, вул. Бельведерська, 49-А  

Код ЄДРПОУ – 34844841 

Керівник закладу –  Мушак Ірина Володимирівна 

E-mail: malyatko49@gmail.com 

Вебсайт – malyatko.if.ua 

Проектна потужність закладу - 80 

Кількість дітей - 104 

Кількість працівників - 29 

Педагогічні працівники – 13 

Режим роботи закладу: 7 год. 30 хв. – 18 год. 

Чергова група: 7 год. 30 хв. – 19 год. 30 хв. 
 

  Організація освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі 

здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і 

спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу; 

на створення доброзичливої атмосфери, де маленька людина росте з вірою у 

власні сили, відкриваючі себе; на забезпечення всебічного розвитку дитини 

дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, 

психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини 

моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

Освітня програма закладу дошкільної освіти на 2020-2021  навчальний рік 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Закону України  «Про 

дошкільну освіту» та на основі Базового компонента дошкільної освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

№ 615 від 22.05.2012 року. 

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом 

освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями  
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результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим 

компонентом дошкільної освіти. 

Освітня програма визначає:  

-         загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті 

компетентності); 

-         перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну 

послідовність їх реалізації; 

-         форми організації освітнього процесу; 

-         систему внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Зміст освітньої програми передбачає: 

·        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; 

·        виховання елементів природо доцільного 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 і завдання освітньої програми: 

- забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО; 

- створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних  процесів 

дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі; 

- забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини; 

- створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх 

вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, 

допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості; 

- турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний 

розвиток  кожної дитини; 

- максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх 

інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу; 

- творча організація (креативність) освітнього процесу; 

- варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку 

творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини; 

- забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості; 

- єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та 

сім’ї; 

- забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою 

школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей 

дошкільного віку; 

- організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх 

віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток 

здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим 

собою, іншими дітьми, дорослими та світом; 

- забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення 

компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення 

здоров’я дітей; 



- корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану 

допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу 

дошкільної освіти; 

- підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти. 

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та 

затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу, який 

складається на навчальний рік та оздоровчий період. Організація освітнього 

процесу в ЗДО у 2020/2021 навчальному році буде здійснюватися відповідно до 

власної концепції за пріоритетними напрямами: фізкультурно - оздоровчий та 

музично-естетичний розвиток дошкільників та буде спрямована на реалізацію 

таких завдань: 

- забезпечення відповідності змісту освітнього процесу з дітьми дошкільного 

віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента 

дошкільної освіти та чинної регіональної програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля»; 

-  продовження роботи над формуванням у дошкільників навичок спілкування 

та ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими під час освітнього 

процесу; 

- формування уміння розумно та раціонально користуватися природними 

ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього 

середовища для життя для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 

дотримуватися здорового способу життя; 

- формування у дошкільників логіко-математичної компетентності; 

- формування морально-естетичних якостей засобами музики. 

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового 

мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента 

дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України. 

Обов’язковий мінімум передбачає: 

- компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих 

знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних 

якостей і вольової поведінки дитини; 

- надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування 

у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними; 

- формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду; 

- забезпечення індивідуального особистісного розвитку. 

    Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між 

дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм 

розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми 

для 1 класу початкової школи. 

    Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої 

діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних 

для успішної самореалізації в суспільстві. 

 

 

 

 

 



Розділ І. 

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуття 

компетентностей) 

 

Освітній процес у   дошкільному  навчальному  закладі здійснюється 

відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом 

освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання 

(набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної 

освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України.  

Відповідно до Конституції, Закону України «Про освіту» мовою 

освітнього процесу в дошкільному закладі  є державна мова. 

Згідно з рішенням педагогічної ради закладу дошкільної освіти  

№2 « Малятко» (протокол №  1  від 30.08.2020     року) освітній процес у 

закладі здійснюється за наступними  освітніми комплексними та парціальними 

програмами рекомендованими Міністерством освіти і науки України : 

♦    Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», 

Олександра Білан, 2017р. (забезпечується зміст інваріантної складової Базового 

компонента дошкільної освіти). 

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через 

роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види 

діяльності.  

 ♦      Практичний психолог здійснює освітню діяльність за програмами 

Молодший дошкільний вік 
Індивідуальна корекційна робота: 

- „Розвиток пізнавальної сфери” за серією „Розумні книжки” О.М.Земцової. 

Проведення групових розвиткових  занять, ігор,  

 Групові розвиткові  заняття:  

- «Школа спілкування» Н.Цибуля:  

- «Перші кроки» Л.Собчишина 

Середній дошкільний вік 

Індивідуальна та групова корекційна робота: 

- „Розвиток пізнавальної сфери” за серією „Розумні книжки” О.М.Земцової. 

Проведення групових розвиткових  занять, ігор. 

Групові розвиткові  заняття: 

- «Світ дитинства» Г.Нижник, 

- «Психологічні перлинки для кожної дитинки» Н.О.Сидоренко.  

Старший дошкільний вік 

Індивідуальна та групова корекційна та розвиткова робота: 

 - індивідуальна корекційна робота - –  « Рухливі пальчики, умілі ручки»  

       Рошак І.О., Клим’юк-Данилів О.І. 

Групові розвиткові  заняття: 

- «Лісова абетка» Н.О.Сидоренко, Л.А.Кльоц 

- «Психологічна підготовка дітей шестирічного віку до школи» Н.Зацепіна 

♦ Вчитель логопед здійснює освітню діяльність за програмою  

« Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-

фонематичним недорозвиненням мовлення» Ш.В.Кравцова,  Л.Л.Стахова. 



♦ Керівник інтелектуально-пізнавального гуртка «Крок вперед» 

Метою гурткової роботи є підвищення рівня інтелектуального потенціалу дітей 

та розвиток емоційного інтелекту. 

          З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, 

вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично 

допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних 

закладах різних типів та форми власності» у 2020-2021 навчальному році в 

закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими 

групами становитиме: 
Орієнтовні види діяльності за 

освітніми лініями 
друга  

молодша 

(від 3 до 4 

років) 

середня 

(від 4 до 5 

років) 

старша 

(від 5 до 6 (7) 

років) 

Ознайомлення із соціумом     2 2 3 
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2 
Художньо-продуктивна діяльність 

(музична, образотворча, театральна 

тощо)  

4 5 5 

Сенсорний розвиток - - - 
Логіко-математичний розвиток 1 1 1 
Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування 
1 1 2 

Здоров’я та фізичний розвиток 3 3 3 
Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15 
Додаткові освітні послуги на вибір 

батьків 
3 4 5 

Максимальна кількість занять на 

тиждень 
14 16 20 

Максимально допустиме навчальне 

навантаження на тиждень на дитину (в 

астрономічних годинах)** 

3,5 5,3 8,3 

 

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі 

складається: з ранкової гімнастики; 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. 

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох 

разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом 

залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів, 1 раз 

на тиждень – пішохідний перехід. У дні, коли немає занять з фізкультури , 

проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. 

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально 

організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям 

вихованців згідно із санітарним законодавством. 

 



Тривалість одного заняття: 

у молодшій групі - не більше 15 хвилин; 

у середній - 20 хвилин; 

у старшій - 25 хвилин. 

 

            Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у 

першій молодшій та різновіковій групах не перевищує двох, у старшій – 

трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що 

потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, 

проводяться фізкультурні хвилинки. 

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. 

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться 

переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, 

середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного 

виховання та фізкультури. 

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти 

не вимагається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Результатом навчання здобувачів дошкільної освіти є набуті компетенції 

передбачені Базовим компонентом дошкільної освіти. 

 

Інваріантна складова 

Компетенції Очікувані результати навчання 

Здоров’язбережу 

вальна 

компетенція 

Обізнаність із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його 

доглядом; належністю до певної статі; продуктами харчування; 

основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для 

людини. Уміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; 

застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження 

здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей. 

Дотримання правил безпеки життєдіяльності. 

Особистісно -

оцінна 

компетенція 

Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі 

людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-

комунікативному просторі, в різних видах діяльності). Здатність до 

самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих 

ситуаціях, позитивного ставлення до власного внутрішнього світу 

(мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, почуття тощо), 

оптимістичного світовідчуття щодо свого сьогодення і майбутнього 

Родиннопобутова 

компетенція 

Обізнаність із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; 

здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, дружні, 

довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і любов до 

рідних та близьких членів родини 

Природничо-

екологічна 

компетенція 

Обізнана з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як 

цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, ґрунт, 

рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлює їх значення 

для діяльності людини, для себе. Сприймає природу як цінність, 

виокремлює позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан 

природи, довільно регулює власну поведінку в природі. Усвідомлює 

себе частиною великого світу природи; знає про залежність власного 

здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття і краси; 

виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних 

дій. Знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного 

природокористування, чистоти природного довкілля, заощадливого 

використання природних багатств, використання води, електричної та 

теплової енергії в побуті; прикладає домірні зусилля зі збереження, 

догляду та захисту природного довкілля. 

Предметно-

практична 

компетенція 

Обізнана із предметним світом, його особливостями в межах житла 

(предмети побуту, вжитку) і поза ним (транспорт, споруди закладів 

соціального і  громадського призначення тощо), виготовленням 

предметів довкілля. Орієнтується у предметному середовищі за місцем 

проживання, дотримується елементарних правил поведінки на вулицях і 

дорогах. Користується побутовими предметами за  призначенням. 

Обізнана з працею дорослих, виявляє інтерес і повагу до професій, бере 



участь у спільній праці з дорослими, дітьми; творчо виявляє себе у 

самостійній предметно-практичній діяльності. Застосовує елементарні 

економічні поняття; ощадливо ставиться до речей, грошових коштів. 

Художньо-

продуктивна 

компетенція 

Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. 

Виявляє себе емоційно сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, 

слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до 

проявів естетичного в житті. Реалізує здатність насолоджуватись 

мистецтвом, пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну 

інформацію. Переймає духовний потенціал мистецького твору у 

власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє 

комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси 

твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки ― 

образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні. Охоче 

інтегрує в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, 

набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення 

прекрасного (уміння, навички). Випромінює благополуччя під час 

мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного 

мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову 

особистісної культури 

Ігрова 

компетенція 

Обізнаність із різними видами іграшок; здатність їх використовувати в 

самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри 

з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури 

(уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); реалізовувати 

власні ігрові задуми; дотримуватись ігрового партнерства та рольових 

способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри. 

Сенсорно-

пізнавальна 

компетенція 

Виявляє пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у 

довкіллі; вирізняється позитивною пізнавальною мотивацією; моделює, 

експериментує у довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, 

використовуючи умовносимволічні зображення, схеми. Орієнтується в 

сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, ознаках, 

властивостях; у часі і просторі; оволодіває прийомами узагальнення, 

класифікації, порівняння і зіставлення. 

Математична 

компетенція 

Виявляє інтерес до математичних понять, усвідомлює і запам’ятовує їх; 

розуміє відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і 

двох менших (у межах 10); обізнана зі структурою арифметичної задачі; 

вміє розв’язувати задачі та приклади на додавання і віднімання в межах 

10. 

Фонетична 

компетенція 

Оволодіває чіткою вимовою всіх звуків рідної мови і звукосполучень 

відповідно до орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, 

що дозволяє диференціювати фонеми; оволодіває мовними і немовними 

засобами виразності та прийомами звукового аналізу слів; усвідомлює 

звуковий склад рідної мови 

Лексична 

компетенція 

Оперує узагальненими словами різного порядку, стійкими 

загальновживаними словосполученнями; мовлення дітей набуває 

образності; за кількісною та якісною характеристикою словник дитини 

сягає такого рівня, що вона може легко спілкуватися з дорослими і 



дітьми, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого 

розуміння. 

Граматична 

компетенція 

Вживає (неусвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із 

законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, дієвідміна, клична 

форма тощо), має розвинене чуття граматичної форми; наявні 

корекційні навички щодо правильності вживання граматичних форм та 

порядку слів у реченні. 

Діалогічна 

компетенція 

Ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, 

відповідає на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, 

орієнтується в ситуації спілкування, вживає відповідні мовні і немовні 

засоби для вирішення комунікативних завдань; дотримується правил 

мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету і коректно виявляє 

власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та 

коригує його залежно від ситуації спілкування. 

Монологічна 

компетенція 

Володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв’язного 

мовлення; складає різного типу розповіді, імпровізує, розмірковує про 

предмети, явища, події, друзів; доходить елементарних узагальнень, 

висновків; висловлює зв’язні самостійні оцінні судження стосовно 

різних явищ, подій, поведінки людей, героїв художніх творів; виявляє 

словесну творчість у різних видах мовленнєвої діяльності. 

Мовленнєва 

компетенція 

Інтегроване вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в 

різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, 

прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, 

використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та 

інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); 

спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти 

помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагне творчо 

самореалізуватися. 

Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, 

лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій. 

Комунікативна 

компетенція 

Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою 

комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, 

уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність 

спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої 

комунікації. Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх 

видів мовленнєвої компетенції 

Варіативна складова 

Інформатична 

компетенція 

Обізнаність із комп’ютером, способами керування комп’ютером за 

допомогою клавіатури, «миші», здатність розуміти і використовувати 

спеціальну термінологію (клавіатура, екран, програма, диск, клавіша, 

комп’ютерні ігри тощо) та елементарні прийоми роботи з комп’ютером у 

процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, створених 

для дітей дошкільного віку; вміння дотримуватись правил безпечної 

поведінки під час роботи з комп’ютером 

Комунікатив-

но-мовленнєва 

Диференціює звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з 

відповідною інтонацією; сприймає та реагує на звертання, нескладні 



компетенція команди та інструкції педагога, дає відповідь на прості запитання 

стосовно імені, віку, місця проживання тощо; знає та може озвучити 

окремі вірші, римування, пісеньки; робить коротке зв’язне повідомлення 

за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з точки зору 

норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу; 

уміє працювати в парах та групах 

 

Хореографічна 

компетенція 

Має уявлення про хореографію як вид мистецтва, розрізняє та емоційно-

ціннісно ставиться до його основних видів (народні, класичні, бальні, 

сучасні танці), жанрів (гопак, гуцулка, вальс, полька, галоп тощо); 

орієнтується в танцювальній абетці позицій, рухів. Виконує під 

керівництвом педагога і самостійно танцювальні рухи, вправи, хороводи, 

танці, творчі завдання; відтворює танцювальними рухами характер, темп, 

динаміку музики; узгоджує рухи з музикою і одночасно взаємодіє з 

партнером, гуртом дітей; відтворює музичний образ пластикою і рухами 

свого тіла, імпровізує в образі. Одержує радість, естетичну насолоду від 

виконання танцю. 

Шахово-ігрова 

компетенція 

Виявляє інтерес до гри в шахи. Орієнтується на шаховій дошці; впізнає і 

називає шахові фігури; усвідомлює і засвоює правила гри (хід кожної 

фігури). Виявляє творчі здібності, цілеспрямованість, зібраність, 

самостійність, посидючість, гнучкість і  21 логічність мислення, 

винахідливість, терпіння; повагу і толерантність до партнера; позитивно 

ставиться до успіхів інших дітей; спокійно реагує на свої невдачі у грі, 

вміє програвати, прагне самостійно досягти успіхів. 

 

 
Очікувані результати навчання здобувачів освіти 

 

    Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття 

компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента 

та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній 

процес. Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку 

відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей 

дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; 

театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і 

вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе 

та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту 

інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника 

кожної групи. 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ 

  

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, 

логічна послідовність їх вивчення 

 

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2020/2021 навчальному році спрямований на 

формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх 

ліній Базового компонента: 

 

Освітня лінія Зміст освітнього процесу 

Особистість дитини Передбачає: 

- формування позитивного образу «Я», створення бази 

особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; 

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї 

зовнішності, формування основних фізичних якостей, 

рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та 

навичок безпечної життєдіяльності. 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. 

Дитина в соціумі 

 

Передбачає: 

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, 

вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності 

співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з 

дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду 

людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти 

інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та 

дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення 

спільного результату, оцінювати власні можливості, 

поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з 

іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в 

людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої 

інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства. 

 

Дитина в 

природному 

довкіллі 

 

Передбачає: 

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про 

живі організми і природне середовище, багатоманітність 

явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному 

довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і 

тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської 

діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до 

природи виявляється у її природодоцільній поведінці: 

виважене ставлення до рослин і тварин; готовність 

включатись у практичну діяльність, що пов’язана з 

природою; дотримування правил природокористування.  



Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про 

природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-

ціннісного та відповідального екологічного ставлення до 

природного довкілля. 

Мовлення дитини  Передбачає: 

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, 

елементарних правил користування мовою у різних життєвих 

ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом 

специфічно людського спілкування є найвагомішим 

досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає 

«каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних 

сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого 

до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання 

забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через 

органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва 

діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів 

говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві 

вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних 

навчальних закладах національних спільнот передбачає 

залучення дітей інших національностей, які є громадянами 

України, до оволодіння українською мовою як державною на 

рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, 

виховання інтересу та позитивного ставлення до української 

мови. 

 

Дитина в світі 

культури 

Передбачає: 

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного 

ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, 

розвиток творчих здібностей, формування елементарних 

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, 

позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в 

розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи 

створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, 

явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також 

оволодіння навичками практичної діяльності, культури 

споживання. 

 

Гра дитини Передбачає: 

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, 

ініціативності, організованості в ігровій діяльності та 

формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і 

реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових 



 уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, 

партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, 

спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, 

заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-

етичних суджень. 

 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

Передбачає: 

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку 

уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та 

відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. 

Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини 

застосовувати отримані знання у практичній діяльності 

(ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), 

оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї 

наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного 

мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на 

інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей 

пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних 

уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в 

різних життєвих ситуаціях. 

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники 

забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у 

освітніх програмах, зазначених у розділі І. 

    Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО 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 вище названими освітніми 

лініями. 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 початковій школі. 

    Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що 

включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень 

соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в 

структурі неперервної освіти. 

    Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації 

освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-

тематичному плануванні освітнього процесу. 

    З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному 

році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме: 

мнемотехніка, ейдотехніка, педагогічна спадщина В. Сухомлинського, лего-

технологія – чарівні цеглинки успіху, ТРВЗ, використання схем-моделей для 

навчання дітей описовим розповідям (Ткаченко Т.), використання схем-моделей 



у лексично-граматичній роботі (Крутій К.), пісочна терапія, використання 

нетрадиційних технік в образотворчій діяльності,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІІ. 

Форми організації освітнього процесу 
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, 

навчальний рік  у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується  31 травня, а  

оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня період (під час якого освітня 

робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України) . Діяльність дошкільного навчального 

закладу регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною 

радою закладу та затверджується його керівником.  

Основні завдання на 2020-2021 навчальний рік: 

- Забезпечити відповідність змісту освітнього процесу з дітьми дошкільного 

віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента 

дошкільної освіти та чинної регіональної програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля». 

- Формувати  уміння розумно та раціонально користуватися природними 

ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього 

середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися 

здорового способу життя. 

- Формувати у дошкільників логіку-математичну компетентність 

- Формувати морально-естетичні якості засобами музики. 

В освітньому процесі дошкільного навчального закладу 

використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально 

організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей 

(художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, конструктивна , театралізована, 

дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, 

свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, 

підгрупами, індивідуально – групові,  індивідуальні залежно від віку дітей, 

педагогічної мети, матеріально- технічного забезпечення, професійної 

майстерності педагога. 

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку 

залишаються заняття з різних розділів програми (інтегровані, тематичні, 

комплексні, комбіновані, домінантні та ін.). 

Тривалість одного заняття для дітей: 

- від 3 до 4 років – не більше 15 хвилин; 

- від 4 до 5 років – 20 хвилин; 

          - у старшій групі – 25 хвилин. 

Провідною діяльністю у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко 

використовується в освітньому процесі дошкільного навчального закладу як 

самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, 

виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається 

творчим іграм (сюжетно- рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації 

та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності) та іграм 

з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо). 



Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в 

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

дня плануються різні види діяльності. Весь освітній процес організовується 

диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

У  закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому 

числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням 

ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує 

змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення 

програмного матеріалу.  

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної 

освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: 

задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, 

розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу 

творчість, своєчасно виявляти обдарованість. 

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють  здійснюється за 

річним планом роботи з батьками. 

 Психолого-педагогічну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, 

надають педагогічні працівники: вихователі, практичні психологи, вихователь-

методист, інструктор з фізичного виховання, вчитель – логопед, музичні 

керівники, медичний працівник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІV 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

 
Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти 

ДНЗ №2 « Малятко» сформована педагогічною радою  включає такі складові: 

- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 
освіти; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних  працівників; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 
діяльності керівних працівників закладу освіти; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління закладом освіти; 

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

Інструментами внутрішньої системи забезпечення якості освіти є наступні 

процедури через які здійснюється функціонування  внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. Дані процедури є затверджені педагогічною радою 

протокол  №  1  від «31 серпня»  2020 року. 

- система внутрішніх і зовнішніх моніторингів якості освітньої 

діяльності та якості освіти;  

- самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти; 

- вивчення рівня розвитку дошкільника; 

- професійне зростання керівних та педагогічних працівників; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність закладу освіти ; 

- забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних 

працівників і учнів; 

- запобігання та протидія булінгу (цькуванню). 

 

 


