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ВСТУП
Освітня програма комунальної установи заклад дошкільної освіти села 
Драниця окреслює вимоги щодо планування й організації закладом освіти 
єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями 
обов’язкових результатів освітнього процесу, визначених Базовим 
компонентом дошкільної освіти.
МЕТА: Спрямувати діяльність закладу дошкільної освіти 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.
ЗАВДАННЯ:

- Забезпечення емоційного благополуччя, що сприяє розвитку фізичного, 
психічного , соціального здоров я та повноцінній пізнавальній 
активності дитини дошкільного віку.

- Забезпечити налагодження тісної співпраці з родинами вихованців з 
питань виховання та розвитку дошкільників.

- Забезпечити, наступність в реалізації завдань виховання та розвитку 
між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах «Нової 
української школи».

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

- Використання в роботі з дітьми інноваційних технологій;
- Співпраця з батьками.
- Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
- Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти
- Здійснення моніторинг) якості надання освітніх послуг.

РОЗДІЛ 1.Загальний обсяг навантаження та очікувані результати 
навчання ( набуття компетентносте й )

Освітній процес у комунальному закладі « Заклад дошкільної освіти -  
(ясла - садок ) села Драниця » будується на відповідному програмно -  
методичному забезпечені та представляє єдиний комплекс освітніх 
компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання ( набуття 
компетентносте й ). визначених Базовим компонентом дошкільної освіти , 
чинними освітніми програмами , рекомендованими Міністерством освіти і 
науки України.

Адміністрацією закладу розроблено необхідні нормативні, методичні 
матеріали, які забезпечують якість роботи закладу: Статут, програмно- 
методичне забезпечення для реалізації завдань державних стандартів .

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний робочий тиждень. 
Заклад працює з 7.30 до 18.00. Режим роботи закладу 10,5 годин.



Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. 
Літній оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

В закладі функціонують 3 групи:

Вікова група Назва Кількість дітей Вихователь
Ясельна група Бджілки 21 Брагар Л.ГІ. 

Руснак А.Ю 
Хажиу М.Б. 
Лянка Н.Б. 
Руснак А.Ю

Середня група : Зірочки

Старша група і  Сонечко 20 Єремія І.Б. 
Лянка Н.Б.

Набуття різних видів компетенції дитиною дошкільного віку відбувається 
в різних видах діяльності ( ігровий -провідний для дітей дошкільного віку , 
руховий; природничий ; предметний; образотворчий; музичний;теагральний; 
літературний;сенсорно -  пізнавальний; математичний; мовленнєвий; 
соціокультурний та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною 
системи елементарних знань про себе та довкілля, матеріальних цінностей, 
уміння доречно застосовувати набуту інформацію.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у закладі визначене 
зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою .
Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового 
компоненту за освітніми лініями:
- «Ознайомлення із соціумом»,
- «Ознайомлення з природним довкіллям»,
- «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна ),
- «Сенсорний розвиток».
- «Логіко-математичний розвиток»,
- « Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,
- «Здоров'я та фізичний розвиток».

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинні програми:

- Освітня програма від 2 до 7 років Дитина , Г.В.Бєленька, 
О.Л.Богініч.Н.І.. Н.І.Богданець- Білоскаленко , 2016 рік

- Навчальна програма Духовно -  моральне виховання дітей дошкільного 
віку на християнських цінностях, Новікова Д., Нлаксин М., 2018 рік

Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку 
Казкова ф ізкультур а  , Н .Ефіменко, 2019 рік.

З метою реалізації Базового компоненту дошкільної освіти , 
вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства 
освіти і на\ки України від 20.04.2015 року № 446 « Про гранично допустиме 
навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах



різних типів та форми власності» у 2019 -  2020 навчальному році у закладі 
дошкільної освіти загальний обсяг навантаження за віковими групами 
становитиме:

Види діяльності за Кількість занять на тиждень за віковими групами
освітніми лініями

Перша молодша Середня група Старша група
група ( 3 рік життя)

Ознайомлення із 1 2 3
соціумом
Ознайомлення з 1 1 2
природним
довкіллям
Художньо- 4 5 5
продуктивна
ДІЯЛ ЬНІСТЬ

(музична,
образотворча,
театральна тощо
Сенсорний ■2 - -

розвиток
Логіко- - 1
математичний
розвиток
Розвиток мовлення 2 -> 3
і культура
мовленнєвого
спілкування
Здоров’я та 2 3 3
фізичний
розвиток*
Загальна кількість 10 12 15
занять на тижень
Максимальна 10 12 20
кількість занять на
тиждень

Максимально 1.4 4 ,0 8,3
допустиме
навчальне
навантаження на
тиждень на лнтнн>(
в астрономічних
годинах)

Години передбачені для фізкультурних занять , не враховуються під час 
визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.



Навчальне навантаження: тривалість проведення організованих форм 
освітнього процесу , що відповідають віковим можливостям вихованців 
згідно із санітарним законодавством.
Тривалість одного заняття становить: 

у групі раннього віку (3-й рік життя) -  до 10 хвилин 
у середній групі (5-й рік життя) -  20 хвилин; 
у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) -  25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у ясельній 
та різновіковій групах не перевищує двох, у старшій -  трьох організованих 
навчальних занять. У середині та наприкінці занять , що перебувають 
високого інтелектуального напруження чи статистичної 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. Такі заняття поєднуються та чергуються із 
заняттями з музичного виховання і фізкультури.

Реалізація освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. 
Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок 
постійної зміни різних видів дитячої діяльності.( на 5,10 хвилин відповідно в 
старших групах)

Занятті з музичного виховання і фізкультури інтеграції не підлягають. 
Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної 
освіти не вимагається.
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох 
разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються 
вихователем групи залежно від поставленої мети, сезону, погодніх умов та 
інших факторів.
Відповідно до Базового компонент) дошкільної освіти в закладі у 2019 -  
2020 навчальному році визначено зміст і структуру освітнього процесу за 
інваріантною складовою . Інваріантну частину змісту освіти 
систематизовано відповідно до Базового компоненту за освітніми лініями:
- «Ознайомлення із соціумом»,
- «Ознайомлення з природним довкіллям»,
- «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна ),
- «Сенсорний розвиток».
- «Логіко-математичний розвиток»,
- « Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,
- «Здоров'я та фізичний розвиток».
Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процес), вихователі 
забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання визначених у 
освітній програмі від 2 до 7 років « Дитина» ( науковий керівник проекту 
Огнев юк В.О., авторський колектив -  Бєленька Г.В.. Богініч О.Л., Богданець
-  Білоскаленко Н.І. . та ін )



РОЗДІЛ 2. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв‘язок освітніх ліній, 
логічна послідовність їх реалізації.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у закладу 
дошкільної освіти визначено зміст і структуру освітнього процесу за 
інваріантною складовою . Інваріантна складова змісту освіти сформована 
на державному рівні і є обов ‘язковою . Інваріантну частину змісту освіти 
систематизовано відповідно до Базового компоненту за освітніми лініями: 
«Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», 

«Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна ), 
«Сенсорний розвиток»,«Логіко-математичний розвиток», « Розвиток 
мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний 
розвиток». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а 
також наступність дошкільної та початкової школи.
Дотримання змісту, взаємозв’яку та логічної послідовності реалізації освітніх 
ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні 
освітньої роботи педагогами закладу. З метою підвищення якості освітнього 
процесу у 2019 -  2020 навчальному році в закладі використовуються 
елементи інноваційних педагогічних технолог ій, а саме:
- в ясельній групі -^методика сенсорного виховання за М.Монтессорі 
«Будинок вільної дитини » - вихователі Брагар Л.ГІ. та Руснак А.Ю.
- в середній групі -  використання паличок Х.Кюізенера - вихователі Хажиу 
М.Б., Лянка Н.Б. та Руснак А.Ю.
- в старшій групі -  Мнемотехніка -  технологія ефективного засвоєння 
інформації-вихователь Сремія І.Б. та Лянка Н.Б.

РОЗДІЛ 3. Форми організації освітнього процесу

З метою досягнення очікувальних результатів навчання ( набуття 
компетентносте й ) у 2019 -  2020 навчальному році педагоги закладу 
використовують в роботі з дітьми таки форми організації освітнього 
процесу :
За формами організації проводяться таки типи занять :

- фронтальні, колективнії з усіма дітьми групи)
- груповії  10 -  12 дошкільнят)
- індивід) ально -  груповії 4- 6 дошкільнят )
- індивід) альні 11 -  4 дошкільнят)

У залежності від основних завдань освітньої програми від 2 до 7 років 
Дитина та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної 
освіти . пріоритетного напряму у всіх вікових групах організовуються такі 
види занять:

- заняття із засвоєння дітьми нових знань
- заняття із закріплення і систематизації досвід) дітей
- контрольні заняття
- комплексні.



З метою забезпечення наступності між двома ланками освіти поширеним 
типом занять у поточному навчальному році у всіх вікових групах будуть 
інтегровані заняття у рамках блочно -  тематичної організації освітнього 
процесу. Види інтегрованих занять:

- заняття художнього циклу
- заняття з пріоритетом логіко -  математичного напрямку
- заняття з пріоритетом інтелектуально -  мовленнєвих завдань. 

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в 
першій, так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на 
тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо- 
продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується 
диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 
Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети. Рівномірно 
розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом 
дня. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається 
самостійна діяльність дітей:

- ігри ( дидактичні, сюжетно -  рольові, рухливі, театралізовані, ігри з 
піском та водою , інші...)

- спостереження
пошуково -  дослідницька діяльність,

- самостійна художня діяльність.
Фізичне виховання дітей передбачає проведення :
- ранкової гімнастики
- гімнастики пробудження
- занять з фізичної культури
- загартування
- рухливих ігор та ігор спортивного характеру
- фізкультурних хвилинок під час заняття
- фізкультурних пауз між заняттями
- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.
- оздоровчі заходи.
Вищезазначені форми організації освітнього процесу в закладі дошкільної 
освіти реалізується в рамках :
- плану роботи закладу на 2019 -  2020 навчальний рік
- режим\ роботи заклад) дошкільної освіти .
За окремим планом роботи в закладі дошкільної освіти організовується літне 
оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в 
наступних формах :

- ранкова гімнастика та гімнастика пробудження
- ходьба босоніж по траві, обливання ніг прохолодною водою
- р\ хливі та спортивні ігри
- екскурсії. цільові прогулянки
- прод>ктивні види діяльності.. .

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного виховання 
надання пснхолого -  педагогічної допомоги батькам або осіб яки їх



замінюють , підтримки різнобічного розвитку дітей, яки виховуються у 
умовах сім ї у закладі дошкільної освіти організовано роботу 
консультативного пункту.

Консультативний пункт здійснює консультативну допомогу батькам або 
осіб , які їх замінюють з питань :

- вікових, психологічних особливостей дітей
- соціалізації дітей дошкільного віку
- психологічної готовності дитини до навчання у школі
- організація ігрової діяльності дітей.

РОЗДІЛ 4. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення
якості освіти.

У рамках зазначеної системи у 2019 -  2020 навчальному році будуть 
здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього 
процесу.

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей 
компетентносте й визначаються шляхом проведення моніторингових 
досліджень:
Назва групи Фррми дослідження Інструментарії

Бджілки Педагогічна діагностика , - Вивчення листків

( діти віком 
від 2 -  до 3

моніторінг здоров я кожної 
дитини;

років) - міні -  заняття ;

- дидактичні ігри та 
вправи;

- спостереження за 
дітьми;

- аналіз мовлення 
дітей

Зірочки Педагогічна діагностика, - вивчення листків

( діти віком
моніторінг здоров я кожної 

дитини;
від 3 до >
років) - міні - заняття ;

- анкетування 
батьків;

- дидактичні,



сюжетно -  
рольові,
розвивальні ігри;

- спостереження за 
дітьми( 
безпосередні)

Сонечко

(діти віком 
від 5 до 6 
років)

Педагогічна діагностика , 
моніторінг

бесіди з дітьми;

контрольні та 
підсумкові заняття

трудова
діяльність;

спостереження за 
дітьми ( 
безпосередні)

Моніторинг досягнень дітей у всіх вікових групах здійснюється за 
методичним посібником « Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку 
згідно Базового компоненту дошкільної освіти.
Освітня програма закладу дошкільної освіти забезпечує досягнення дітьми 
результатів навчання (набуття компетентносте й), визначених Базовим 
компонентом дошкільної освіти.


