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ВСТУП 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 

Криворізької міської ради у 2021/2022 навчальному році планує спрямовувати свою діяльність 

відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади 

державної мовної політики», «Про охорону дитинства» та на виконання завдань Державного 

стандарту дошкільної України.  

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» головною метою КЗДО КТ 

№60 КМР є 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. Враховуючи задачі оновленого БКДО (2021р.) та Державної програми 

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» першочерговим завданням педагогів 

ЗДО є дотримання взаємозв’язку між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти 

(змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують 

освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких 

ці компетентності можуть бути досягнуті. 

Освітня програма на 2021-2022 н.р. КЗДО КТ №60 КМР розроблена з урахуванням вимог 

чинного законодавства та СТАТУТУ закладу:  

1.Законів України: 

 Закон України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017) 

 Закон України «Про дошкільну освіту» 

 Закон України «Про охорону дитинства» 

 Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

 Конвенція про права дитини 

 Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної 
освіти) нова редакція наказ МОН №33 від 12.01.2021 року. 

 Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" 

2. Акти Кабінету Міністрів України: 

 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Постанова КМУ № 910 від 08.10.12 

року 

 Розпорядження КМУ від 09.10.2020 р. №1233-р «Про схвалення Концепції Державної Цільової 

соціальної програми національно-патріотичного виховання на період 2025 року» 

 Постанова КМУ від 10.05.2018 р. №347 «Про внесення змін до постанови КМУ від 30.12.2015 р. 
№1187» 

 Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних 

груп у закладах дошкільної освіти», 28 липня 2021 року. 

 Постанова про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення і відпочинку 

3. Накази Міністерства: 

 від 01.10.2012 № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних 

навчальних закладах» 

 від 24.03.16 року Наказ МОЗ № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів» 

 від 16 квітня 2018 року Наказ МОН № 372 «Про затвердження Примірного положення про 
методичний кабінет закладу дошкільної освіти» 

 Наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та 

навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» 

 Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про 

команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі 

загальної середньої та дошкільної освіти » 

 Наказ ДСЯОУ від 30.11.2020 р. № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 
питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної 

освіти» 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2442-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2442-17
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/31570/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/31570/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/31570/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-postanovu-pro-vnesennya-zmin-do-norm-harchuvannya-u-zakladah-osviti-ta-dityachih-zakladah-ozdorovlennya-i-vidpochinku
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-postanovu-pro-vnesennya-zmin-do-norm-harchuvannya-u-zakladah-osviti-ta-dityachih-zakladah-ozdorovlennya-i-vidpochinku
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32471/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32471/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51406/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51406/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
https://imzo.gov.ua/2017/12/20/nakaz-mon-vid-19-12-2017-1633-pro-zatverdzhennya-prymirnoho-pereliku-ihrovoho-ta-navchalno-dydaktychnoho-obladnannya-dlya-zakladiv-doshkilnoji-osvity/
https://imzo.gov.ua/2017/12/20/nakaz-mon-vid-19-12-2017-1633-pro-zatverdzhennya-prymirnoho-pereliku-ihrovoho-ta-navchalno-dydaktychnoho-obladnannya-dlya-zakladiv-doshkilnoji-osvity/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/77870/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/77870/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/77870/
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 Наказ МОН від 30.09.2020 р. № 1214 «Про затвердження типових програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам 

насильства» 

 Наказ МОН від 16.01.2020 р. № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості 
освіти» 

 Наказ МОН від 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального 

навантаження на дитину у дошкільному навчальному закладі різних типів та форми власності» 

4. Положення: 

 Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти 

5. Листи Міністерства: 

 Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.14 року «Щодо організації роботи з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах» 

 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-487 від 12.10.15 року «Щодо організації 

діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-535 від 06.11.15 року «Щодо визначення рівня 

розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» 

 Лист МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 року «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у 
дошкільних навчальних закладах» 

 Лист МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 року «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах» 

 Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів 

по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» 

 Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року «Щодо використання медичних форм для зарахування 
дітей до закладу дошкільної освіти» 

 Лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти» 

 Лист МОН України від 20.08.2018 № 1/9-501 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої 

МОН України для використання у закладах дошкільної освіти» 

 Лист МОН України «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 р. № 1/11 - 1491 

 Лист МОН від 09.12.2019 р. № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» 

 Лист МОН від 12.12.2019 р. № 1/9-765 «Щодо організації медико- педагогічного контролю на 

заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» 

 Лист МОН від 12.12.2019 р. № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин 

учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» 

 Лист МОН від 03.09.2020 р № 1/9-507 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього 

процесу у 2020/2021 навчальному році» 

 Лист МОН від 30.07.2020 р. № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 
2020/2021 навчальному році» 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного 

комплексу освітніх компонентів (форм та методів) для досягнення вихованцями обов’язкових 

результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної 

освіти. 

Мета програми: створення інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на 

якісну і доступну освіту, яка забезпечує організацію життєдіяльності в межах вікової 

компетентності дітей віком від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної 

наповнюваності на кожному віковому періоді. 

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; 

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/76814/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/76814/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/76814/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-monitoringu-yakosti-osviti-zareyestrovanij-u-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-vid-10-lyutogo-2020-roku-15434437
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-monitoringu-yakosti-osviti-zareyestrovanij-u-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-vid-10-lyutogo-2020-roku-15434437
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/47191/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/47191/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60605/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60605/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu
https://imzo.gov.ua/2018/08/21/lyst-mon-vid-20-08-2018-1-9-501-pro-perelik-navchalnoji-literatury-rekomendovanoji-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrajiny-dlya-vykorystannya-u-zakladah-doshkilnoji-osvity/
https://imzo.gov.ua/2018/08/21/lyst-mon-vid-20-08-2018-1-9-501-pro-perelik-navchalnoji-literatury-rekomendovanoji-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrajiny-dlya-vykorystannya-u-zakladah-doshkilnoji-osvity/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f2/402/c17/5f2402c174135147155911.pdf
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69953/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69953/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69951/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69951/
https://osvita.ua/legislation/proftech/76175/
https://osvita.ua/legislation/proftech/76175/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/75395/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/75395/
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– утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; 

– розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

Завдання для педагогів ЗДО №60: 

– 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- відновлювальна 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. 

Організація освітнього процесу в ЗДО у 2021-2022 н.р. буде здійснюватися відповідно до 

власної стратегії розвитку, основні ідеї якої, покладені на забезпечення якісної і доступної 

освіти; гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника; створення в умовах закладу 

розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців; 

створення умов для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти, 

реалізуючи пріоритетні завдання: 
- створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, 

виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей 

дошкільників; 

- удосконалення та урізноманітнення освітнього процесу за пріоритетними художньо – 

естетичним, фізкультурно-оздоровчим та корекційно-відновлювальним напрямами роботи; 

- забезпечення безпечних умов навчання, виховання та розвитку дошкільників; 

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника 

шляхом використання інноваційних освітніх технологій та навчально-виховних методик; 

- удосконалення професійної компетентності педагогів в системі послідовних і систематичних 

заходів орієнтуючись на забезпечення якісної дошкільної освіти та само ефективність в системі 

підвищення особистої педагогічної кваліфікації; 

- підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки використання в 

освітньому процесі ІКТ; 

- оптимізація роботи з батьківською громадськістю; 

- модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу. 

Структура програми: інформаційні відомості; основні освітні завдання; загальний 

обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; перелік, зміст і 

взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення; форми організації освітнього 

процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні 

компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти). 
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Перспективи виконання програми: збереження самоцінності дошкільного дитинства, 

визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини 

дошкільного віку, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою; всебічно 

розвинений випускник, конкурентоспроможний у сучасному світі, здатен до критичного 

мислення, цілісна компетентна особистість, патріот з активною позицією, новатор, здатний 

змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя. 

Очікувані результати: 

 визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку 

особистості; 

 щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку 

та подальшої самореалізації у житті; 

 повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду; 

 зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини; 

 цінувати життя і благополуччя як вміння плекати, підтримувати та створювати сприятливі 

умови для себе та інших у безпечному середовищі в природному, предметному та соціальному 

оточенні; 

 розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей; 

 збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для 

 збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями; 

 соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу (засновників 

закладів освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, керівників та працівників закладів 

дошкільної освіти, фахівців, що надають освітні послуги дітям дошкільного віку, інших 

фахівців. 

Педагоги КЗДО КТ №60 КМР забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового 

мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти 

(2021)– Державного стандарту дошкільної освіти України та програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля». 

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 НУШ. 

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 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Освітній процес у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу №60 Криворізької міської ради здійснюється відповідно до програмно-методичного 

забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями 

результатів навчання (набуття компетентностей), визначених БКДО, чинними освітніми та 

парціальними програмами, рекомендованими МОН України.  

Відповідно до рішення педагогічної ради ЗДО (протокол №1 від 31 серпня 2021 року) 

зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через 

планування освітнього процесу у всіх вікових групах за Державною програмою розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», у спеціальних групах додатково 

використовуються програмно – методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку 
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мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення» автор 

Трофіменко В. та програма розвитку навчання та виховання дітей дошкільного віку із  

затримкою психічного розвитку «Віконечко» за редакцією Т.В. Сак.   

Варіативна складова БКДО реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у 

різних видах діяльності дошкільнят, зокрема  гурткова робота в КЗДО КТ №60 КМР планується 

відповідно до програм: 

  «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.)  

  «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого 

дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В.) 

  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку / Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик; 

 «Оберіг» – програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років.  

  «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку. 

  «Про себе треба знати, про себе  треба дбати» – програма з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку. 

 «Казкова фізкультура» – програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку.  

  «Мудрі шахи» – програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного 

віку гри в шахи.  

 «Шаховими стежинами» – програма та методичний посібник з навчання   дітей старшого 

дошкільного віку гри в шахи.  

 «Грайлик» – програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному 

закладі.   

 «Стежинки у Всесвіт» - альтернативна програма формування інженерного мислення дітей 

дошкільного віку. 

Організація освітньо – виховного процесу дітей у ЗДО здійснюється українською мовою 

відповідно до режимних моментів за затвердженим на педагогічній раді (протокол №1 від 

30.08.2019р.) календарним плануванням освітнього процесу для кожної вікової групи. 

У 2021/2022 н.р. у ЗДО функціонуватимуть такі групи:  

№ 

з/п 

Номер групи Вік 

дітей 

Тривалість 

роботи 

Термін 

роботи 

1 Група № 1 

«Малятко» 

Ранній вік - І молодша 

(3-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

2 Група № 2 

«Долоньки» 

Ранній вік - І молодша 

(3-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

3 Група № 3 

«Дзвіночки» 

Ранній вік - І молодша 

(3-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

4 Група  № 4 

«Калинонька» 

Друга молодша  

(4-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

5 Група № 5 

«Метелики» 

Друга молодша  

(4-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

6 Група № 6 

«Перлинка» 

Старша група 

(6-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

7 Група № 7 

«Пізнайки» 

Спеціальна група 

(5-й, 6-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

8 Група № 8 

«Капітошка» 

Спеціальна група 

(5-й, 6-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

9 Група № 9 

«Чомусики» 

Спеціальна група  

(6-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

10 Група № 10 

«Веселий вулик» 

Спеціальна група 

(5-й, 6-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 
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З метою реалізації БКДО, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично 

допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних 

типів та форми власності», листа Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021р. 

.№ 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 

навчальному році» у 2021/2022 навчальному році в ЗДО №60 загальний обсяг тижневого 

навантаження за віковими групами становитиме: 

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень  

у 2021/2022 навчальному році у групах з 10,5 годинним перебуванням  

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Українське дошкілля» рекомендованою МОН 

від 23.05.2017 № 1/11-4988 

 

Орієнтовні види діяльності за 

освітніми лініями 

Кількість занять на тиждень за віковими групами 

І молодша 

(від 2 до 3 

р.) 

ІІ молодша 

(від 3 до 4р.) 

Середня група 

(від 4 до 5 р.) 

Старша група 

(від 5 до 6(7)р.) 

Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3 

Ознайомлення з природним 

довкіллям  

1 1 1 2 

Художньо-продуктивна 

діяльність (музична, 

образотворча, театральна, 

художня література тощо)1 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

Сенсорний розвиток 2 - - - 

Логіко-математичний розвиток - 1 1 2 

Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування 

2 3 3 3 

Здоров’я та фізичний розвиток2 2 3 3 3 

Загальна кількість занять на 

тиждень 

10 11 12 15 

Додаткові освітні послуги на 

вибір батьків: 3 

- хореографія,  англійська мова 

- образотворча діяльність  

- конструювання  

- шахи (старша група), інші 

- 3 

з них: 

 

4 

з них: 

 

            5 

з них: 

 

Максимальна кількість занять на 

тиждень4 

10 14 16 20 

Максимально допустиме 

навчальне навантаження на 

тиждень на дитину  

(в астрономічних годинах) 

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

Примітки: 

1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 

1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-

продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі 

раннього віку інтегруватися у вище названі заняття.  

11 Група № 11 

«Ягідка» 

Друга молодша  

(4-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

12 Група №12 

«Щебетунчики» 

Старша група 

(6-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 

13 Група №13 

«Ромашка» 

Середня група  

(5-й рік життя) 

07.00 -17.30 10,5годин 



8 

 

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину 

дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.).  

2. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть 

проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.  

3. Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, 

які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених 

гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість 

занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину. 

4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній 

групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення 

навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу 

планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних 

типів. 

РОЗДІЛ ІІ 

ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ ЛІНІЙ,  ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ 

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022 н.р. спрямований на формування та розвиток 

компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів Державного стандарту дошкільної 

освіти (БКДО):  

Інваріативний складник стандарту дошкільної освіти: 

- освітній напрям «Особистість дитини»; 

- освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»; 

- освітній напрям «Дитина у природному довкіллі»; 

- освітній напрям «Гра дитини»; 

- освітній напрям «Дитина у соціумі»; 

- освітній напрям «Мовлення дитини»; 

- освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» 

Варіативний складник стандарту дошкільної освіти: 

- освітній напрям «Особистість дитини. Спортивні ігри»; 

- освітній напрям «Мовлення дитини. Основи грамоти»; 

- освітній напрям «Мовлення дитини. Іноземна мова» - гурткова робота, є додатковою 

платною освітньої послугою за кошти батьків; 

- освітній напрям «Дитина у соціумі. Соціально-фінансова грамотність»; 

- освітній напрям «Дитина у світі мистецтва. Хореографія». 

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 БКДО за вище названими освітніми напрямами. У закладі 

забезпечується неперервність змісту освітніх напрямів, а також наступність дошкільної та 

початкової ланок освіти. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх напрямів 

порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і готовності її до НУШ. 

Виконання педагогами закладу вимог Державного стандарту дошкільної освіти забезпечує 

належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в 

структурі неперервної освіти. 

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

БКДО забезпечується та відображається у календарно-перпективному плануванні освітнього 

процесу за лексичними темами. 

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань 

поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колектив закладу дошкільної 

освіти буде розглядати у 2021/2022 навчальному році наступні завдання: 
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1. Формування інноваційної культури педагога, як важливого чинника якості 

освіти, реалізація державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного 

розвитку особистості дошкільника. 

2. Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленєвої та 

математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження 

інноваційних методик і технологій. 

3. Продовжити розвивати соціалізоване мовлення (виступ перед глядачами) 

дошкільників, особливо дітей з ООП, використовуючи інноваційні освітні 

технології («Сторітелінг», «Синквейн», тощо) під час організація 

театралізованої діяльності та літературних вечорниць. 

4. Формування психологічної зрілості дошкільника та готовності родини 

вихованця до навчання в школі, шляхом активного залучення батьківської 

громади в освітній процес ЗДО (створення сприятливих умов для участі дітей 

та їх батьків у повсякденній діяльності ЗДО). 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 н.р. педагоги закладу 

використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме: 

 Група №1, №2, №3 – "Ейдетика для малюків"; 

 Група 4 – "Розвивальні ігри Воскобовича";    

 Група №5 – "Коректурні таблиці Н. Гавриш"; 

 Група №6 – "Кольорові палички Кьюзенера"; 

 Група №7 – "Картки властивості З. Семадені"; 

 Група №8 – "LEGO"; 

 Група №9 – "Інтелектуальні ігри Нікітіних"; 

 Група №10 – "Ментальна арифметика"; 

 Група №11 – Навчально-розвивальна технологія "Логіки Світу";  

 Група №12 – "Коректурні таблиці Н. Гавриш"; 

 Група №13 –"Логічні блоки Дьєнеша"; . 

           З метою виконання вимог ВСЗЯО, а саме цілеспрямованого методичного супроводу та 

для забезпечення творчої ініціативи педагогів КЗДО КТ №60 КМР у 2021-2022 н.р. 

ЗАКРІПИТИ інноваційні освітні методики, для організації гурткової роботи за групами закладу, 

а саме: 

 Група №1 – «Методика виховання Фрідріха Фребеля і його 6 дарів»; 

 Група №2 – «Методика раннього розвитку Марії Монтесорі»; 

 Група №3 – «Методика раннього розвитку Нікітіних»; 

 Група №4 – «STREAM – освіта» альтернативна програма розвитку інженерного 

мислення у дітей перед шкільного віку «Стежинки у Всесвіт»; 

 Група №5 – Парціальна програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; 

 Група №6 – Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку 

«Скарбниця моралі»/ ППП «Я маленький журналіст»; 

 Група №7 – «Нетрадиційна робота з казкою за методикою Л.Фесюкової/ Театралізована 

діяльність» 

 Група №8 – Парціальна програма з фізичного виховання для дітей раннього та 

дошкільного віку «Казкова фізкультура»/ Ігровий стретчинг; 

 Група №9 – Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку «Вітаю, театре»; 

 Група №10 – Парціальна програма інтелектуального розвитку дітей раннього та перед 

шкільного віку «Інтелектуальна мозаїка»; 

 Група №11 – Парціальна програма для дітей молодшого дошкільного віку «Грайлик» 

 Група №12 – Парціальна програма для дітей дошкільного віку «Україна – моя 

батьківщина», створення міні – музею з Українознавства;  

 Група №13 – Парціальна програма для ЗДО по формуванню лідерського потенціалу 

«Лідер живе у кожному»/ ППП «Ательє» в рамках роботи над творчим проєктом ЗДО 

«Апофема українського віночка». 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття дітьми показників 

компетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами 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; театралізованій; 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. 

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі 

здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та 

дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-

психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей. 

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу використовуються  методичні 

рекомендації «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом 

дошкільної освіти» (методичний посібник /за аг. Ред.. Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. 

Шаповал. 2021), вивчення стану організації життєдіяльності дітей (контрольно-аналітичний 

моніторинг) здійснюється з урахуванням рекомендацій «ECERS. Шкала оцінювання якості 

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти», 2020р. 

За результатами моніторингового дослідження (І раз в квартал) педагоги планують 

корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.  

ЗДО здійснює планування методичної роботи керуючись аналізом результатів моніторингу. 

РОЗДІЛ ІІІ 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає 

мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.  

Термін навчання. Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня 2021року і закінчується 31 

травня 2022 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до 

інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 

серпня 2021року.  

Упродовж навчального року для дошкільнята відпочивають на канікулах, під час яких 

спеціально-організовані форми роботи з дітьми не проводяться, з дітьми проводять 

фізкультурно-оздоровчу та художньо-продуктивну діяльність. 

Орієнтовні терміни проведення канікул:  

- літні - з 1 червня по 31 серпня (92 календарних дні), 

- осінні - з 25 жовтня по 31 жовтня (7 календарних днів), 

- зимові - з 25 грудня  по 9 січня (16 календарних днів), 

- весняні - з 28 березня  по 03 квітня (7 календарних днів). 

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. 

Тривалість занять становить: 

–  у І молодшій групі – не більше 10 хвилин; 

–  у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин; 

–  у середній групі – 20 хвилин; 

–  у старшій групі – 25 хвилин.  

Перерва між заняттями триває не менш 10 хвилин. 

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 

2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації 

освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього 

процесу проводяться такі заняття (за типами): 

–  фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи); 

–  групові (10-12 дітей); 

–  індивідуально-групові (4-6 дітей);  

–  індивідуальні (1-4 дитини).  
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За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять: 

–  заняття із засвоєння дітьми нових знань; 

–  заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей; 

–  контрольні заняття. 

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття розрізняють:   

–  інтегровані; 

–  комплексні. 

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм освітньої діяльності (занять) 

та істотно знижує освітнє навантаження на дітей. 

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до 

розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-

продуктивної та діяльності з фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується 

диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється відповідно до лексичних тем та за 

режимними моментами з блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, 

системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу. 

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів 

реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок 

дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом 

одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу. 

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з 

фізкультури, вчитель-логопед та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, 

забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх 

програмах. 

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня 

в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально 

організованої освітньої діяльності:  

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

- спостереження; 

- пошуково-дослідницька діяльність; 

- екскурсії; 

- театралізована діяльність; 

- трудова діяльність;  

- тощо. 

Додатково до спеціально-організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна 

діяльність дітей: ігрова, художня, фізична. За окремим планом (з урахуванням результатів 

моніторингу) педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми. 

Фізичне виховання дітей передбачає проведення: 

–  ранкової гімнастики; 

–  гімнастики пробудження; 

–  занять фізичною культурою; 

–  рухливих ігор та ігор спортивного характеру; 

–  загартування; 

–  фізкультурних хвилинок під час занять; 

–  фізкультурних пауз між заняттями; 

–  фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід); 

–  оздоровчих заходів. 

        Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.  

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках: 

–  плану роботи ЗДО на 2021/2022 н.р.; 

–  режиму роботи груп та ЗДО. 
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За окремим планом (який затверджується на підсумковій педагогічній раді) у закладі 

організовується літнє-оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в 

наступних формах: 

–  ранкова гімнастика та гімнастика пробудження; 

–  дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною 

водою; 

–  рухливі та спортивні ігри; 

–  процедури прийняття сонячних та повітряних ванн; 

–  екскурсії, цільові прогулянки; 

–  продуктивні види діяльності; 

–  ігри з водою, піском; 

–  конструкторські та творчі ігри; 

–  пошуково-дослідницька діяльність; 

–  організація трудової діяльності; 

–  літературні розваги, конкурси малюнків; 

–  змагання, різноманітні конкурси, естафети. 

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, 

надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки 

різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, ЗДО організовано роботу 

консультативного центру «Клуб турботливих батьків – поради практичного психолога ЗДО». 

Основні форми діяльності консультативного центру: 

–  організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх 

замінюють; 

–  організація заочного консультування через інформування батьків у соціальних менеджерах, в 

телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти. 

Консультативний центр здійснює допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань: 

– соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї; 

–  вікових, психофізіологічних  особливості дітей; 

–  психологічної готовності до навчання у школі; 

–  профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного 

віку, які виховуються в умовах сім’ї; 

–  організації ігрової діяльності;  

–  організації харчування дітей вдома; 

–  створення  умов для за загартування і оздоровлення; 

–  соціального захисту дітей із різних  категорій сімей. 

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) 

проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи. 

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, 

будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів консультативного центру: вихователів, 

практичного психолога, медичного працівника.  

Профільна художньо-естетична спрямованість роботи садочка визначає зміст і характер 

предметно-розвивального середовища закладу. Креативне внутрішнє оформлення груп та 

приміщень, зовнішнє – дитячих майданчиків та території ЗДО – є основним засобом 

зацікавлення дітей, батьків та педагогів до завдань та матеріалів всебічного розвитку 

вихованців. 

Художня організація предметно-розвивального середовища в КЗДО КТ №60 КМР – наша 

характерна особливість та своєрідна відповідь вимогам сучасності. 

Саме тому, в нашому садочку створені та функціонують сучасні естетично оформлені 

локації: 

 «Арт-студія» зображувальної діяльності; 
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 музична зала, прикрашена тематичними композиціями відповідно до пір року, тематичних свят 

з використанням різних технік виконання; 

 яскрава і весела спортивна зала, різноманітність спортивного інвентарю якої, постійно заохочує 

дошкільників до занять спортом; 

 особливістю нашого закладу є куточок холу «Парадіз», в якому відтворено беззаперечний 

талант наших спеціалістів. До кожної пори року вони представляють свої творчі роботи, які є 

надзвичайно цікавим та особливими в оформленні ЗДО; 

 постійно змінна мистецька зона з презентацією робіт дітей та педагогів, виконаних 

різноманітними техніками (імпасто, квілінг, Петриківський розпис, флористика, об’ємна 

аплікація, декупаж тощо); 

 український оберіг садочка, виконаний педагогами дошкільного закладу з використанням 

різноманітних матеріалів; 

 творча зона для ознайомлення дітей з мистецтвом інших країн: «Чарівне мистецтво Сходу»; 

 сходові марші, оздоблені роботами педагогів та дітей, виконаних в різних мистецьких техніках. 

 Спільною діяльності талановитих та творчих педагогів садочка створено та розміщено: 

 оберіг КЗДО КТ №60 КМР; 

 картинну галерею репродукцій художників класиків світового мистецтва;  

 безліч виставкових вернісажів, з різними техніками виконання "Чарівний мистецький світ Марії 

Примаченко – Фантастичні звірі", тощо. 

Враховуючи програму (Стратегію) розвитку ЗДО №60 «Щаслива дитина – майбутнє 

України» 2020-2025рр., пріоритетні завдання плану роботи КЗДО КТ №60 КМР на 2021-

2022н.р., та необхідність впровадження інновацій для розвитку компетентного дошкільника,а 

саме використання STREAM напрямів, творча група з художньо-естетичним спрямування 

активно продовжує роботу над творчим проєктом «Апофема українського віночка» під час 

занять з гурткової роботи в АТР - студії. 

Педагоги закладу активно працюють над науково-методичним проектом «Я-сучасний 

педагог», а творча група з науковово-методичного напряму спрямовує свою діяльність на 

вирішення обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку 

самоефективної особистості в освітньому просторі НУШ» 2020-2023рр 

 

РОЗДІЛ ІV 

ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ 

 СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 

Закону України «Про освіту». Вона включає: 

–  оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та 

управлінських процесів у закладі освіти; 

–  політики та процедури забезпечення якості освіти; 

–  систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

–  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

–  створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та 

розумного пристосування; 

–  інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу 

освіти. 

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу 

дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: 

цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов 

діяльності. До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники 

освітнього процесу. 

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 
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Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні 

якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх 

процесів у ЗДО. 

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

1. Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, 

управлінських процесів у ЗДО. 

2. Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та 

оцінка їх динаміки. 

3. Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників 

освітньої діяльності та освітніх процесів. 

4. Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти. 

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання 

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО 

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО доцільно 

визначати за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та 

анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої 

діяльності в ЗДО. 

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських 

процесів у ЗДО можуть бути: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, 

інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків 

вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-

педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з 

фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання 

засобів і методів фізичного виховання). 

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання 

якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням 

педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу. 

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості 

освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО 

Напрям 

оцінювання 
Показники 

Методи збору 

інформації 

Термін 

проведення 

Освітнє 

середовище 

Забезпечення ЗДО (спортивного, 

музичного залів, груп) обладнанням 

відповідно до Типового переліку 

Спостереження  

Забезпечення навчально-наочними 

посібниками та іграшками відповідно 

до Типового переліку 

Спостереження  

Стан території та приміщень. 

Відповідність санітарно-гігієнічним 

вимогам 

Спостереження, 

вивчення 

документації 

 

Дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності вихованців та 

охорони праці працівників 

Спостереження, 

вивчення 

документації 

 

Створення умов для дітей 

з особливими потребами 

Спостереження, 

вивчення 

документації 

 

Освітня 

діяльність 

Якість планування в ЗДО 
Вивчення 

документації 
 

Діяльність керівника ЗДО 

Опитування, 

вивчення 

документації  

 

Система внутрішнього моніторингу Вивчення  
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документації 

Організація та здійснення освітнього 

процесу в ЗДО 

Спостереження 

вивчення 

документації 

 

Рівень реалізації компетентнісного 

підходу 

Спостереження 

оцінка, вивчення 

документації 

 

Діяльність вихователя 

Спостереження, 

вивчення 

документації 

 

Організація та здійснення методичної 

роботи 

Вивчення 

документації 

 

Співпраця з батьками вихованців 

Опитування, 

вивчення 

документації 

 

Результати 

освітньої 

діяльності 

Рівень засвоєння вихованцями 

старших груп вимог БКДО за 

освітніми лініями 

Спостереження  

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти в ЗДО 

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є: 

 забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про 

освіту»); 

 дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 

Закону України «Про освіту»); 

 запобігання та протидія булінгу (цькуванню); 

 створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників (зі змінами). 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО 

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено: 

 відстеження рівня розвитку дітей 6-го р.ж. відповідно до вимог БКДО; 

 внутрішній моніторинг якості освіти; 

 самооцінювання освітньої діяльності. 

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів 

академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання. 

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України 

«Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про 

затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього 

моніторингу розробляється відповідна програма. 

Самооцінювання освітньої діяльності включає : 

- самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО; 

- оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності. 

Очікувані результати  

щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

 заклад функціонує як цілісна, злагоджена система; 

 діти щасливі, допитливі та здорові; 

 у закладі створено умови для реалізації здібностей, інтересів, потреб і всебічного розвитку 

кожної дитини; 

 забезпечено індивідуальну зону творчого розвитку кожної дитини, кожного працівника, 

спираючись на їхні якості та здібності, індивідуальну траєкторію розвитку; 

 у дітей сформовано життєві компетентності та дошкільну особистісну зрілість перед вступом 

до школи за державним стандартом дошкільної освіти (Базовим компонентом дошкільної 

освіти); 
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 у закладі створено умови для здорового способу життя, фізичного й психоемоційного розвитку, 

панує атмосфера довіри і взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу; 

 забезпечено якісний інформаційно-методичний, управлінський, педагогічний супровід 

діяльності закладу; 

 забезпечено доступ до новітніх засобів та освітніх технологій у дошкільній освіті;  

 батьки довіряють закладу і є активними; 

 створено дієву та прозору систему фінансування діяльності закладу; 

 створено дієву внутрішню систему. 
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