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Освітня програма дошкільного навчального закладу (ясел – садка) комбінованого              

типу № 15 «Ромашка» 

        

 

Освітня програма ДНЗ № 15 – це узгоджений комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями 

результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом 

дошкільної освіти. 

Основою для розроблення даної освітньої програми є Базовий компонент дошкільної 

освіти (Стандарт). 

Освітня програма розроблена на основі комплексних та парціальних освітніх програм, 

затверджених МОН для використання в закладах дошкільної освіти. 

Освітню програму орієнтовано на цінності та інтереси дитини, з урахуванням вікових 

можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, 

взаємозв’язок усіх сторін життя дитини дошкільного віку. 
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ПЕРЕДМОВА 

Актуальність модернізації дошкільної освіти обумовлена: реформуванням 

галузі, необхідністю вдосконалення змісту, оновленням цілей, завдань, 

існуючими протиріччями. 

Місія дошкільної освіти -  забезпечення умов для всебічного та 

гармонійного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх соціалізації на 

основі консолідації зусиль усіх соціальних інститутів. 

Цінності дошкільної освіти, що визначені Стандартом: 

 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. 

Принципами дошкільної освіти є (ст. 6 Закону України «Про 

дошкільну освіту»): 

 доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються 

системою дошкільної освіти; 

 рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, 

різнобічного розвитку кожної дитини; 

 єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей; 

 єдність виховних впливів сім'ї і закладу дошкільної освіти; 

 наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною 

освітою; 

 світський характер дошкільної освіти у державних і комунальних 

закладах дошкільної освіти; 

 особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; 

 демократизація та гуманізація педагогічного процесу; 

 відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям 

розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку; 

Завданнями дошкільної освіти є (ст. 7 Закону України «Про 

дошкільну освіту»): 

 збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я 

дитини; 

 виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов 

або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського 
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народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до 

себе, оточення та довкілля; 

 формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

 виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

 здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. 

Завдання дошкільної освіти (від 2-х до 6 (7) років) спрямовані на: 

особистісне зростання дитини, набуття дошкільної зрілості в різних видах 

дитячої діяльності, формування базових компетентностей, важливих для 

подальшого розвитку на наступних рівнях освіти, зокрема комунікації, навичок 

командної роботи, креативності, критичного мислення тощо. 

Педагогічні орієнтири сучасної дошкільної освіти  

1. Дитячий садок є інститутом соціалізації особистості дитини дошкільного 

віку. Дитячий садок – середовище, котре плекає особистість. Особистість 

народжується лише в середовищі гідності, там, де дитину ЕК оцінюють, а 

цінують. 

2. Дитячий садок не є сферою послуг, етапом підготовки до школи, це етап 

позитивної соціалізації, індивідуалізації розвитку та підтримки дитячої 

ініціативи. 

3. Не дитина готується до школи, а школа, учитель адаптується до 

можливостей та потреб дитини. 

4. Головне в змісті дошкільної освіти – не оволодіння знаннями, а 

готовність до розвитку. 

5. Розвиток дитини відбувається в традиційних дитячих видах діяльності – 

«культурних практиках». Йому не підходять жорстко регламентовані 

заняття. 

6. У спільній діяльності дорослий повинен бути партнером дитини. 

7. Дитина є суб’єктом освітнього процесу. Активність, ініціатива дитини є 

засобом його розвитку. 

8. Діагностика контролю, діагностика селекції (відбору) має поступитися 

діагностиці розвитку дитини та визначенню спільно з дорослим зони його 

найближчого розвитку. 

Освітня програма (далі – Програма) ДНЗ № 15 «Ромашка»  визначає зміст 

і організацію освітньої діяльності на рівні дошкільного закладу, забезпечує 

становлення компетентностей дитини під час здобуття дошкільної освіти в 

різних видах діяльності з урахуванням їх вікових, індивідуальних 

психологічних і фізіологічних особливостей відповідно вимог Базового 

компонента дошкільної освіти (Стандарту).  

Освітня програма розроблена у відповідності до Базового компонента 

дошкільної освіти (Стандарту) за освітніми напрямами - «Особистість дитини», 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному 

довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі»,  «Мовлення дитини» «Дитина в 

світі мистецтва». 
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В роботі над Програмою враховані потреби, інтереси та мотиви 

вихованців, батьків, педагогів. Програма сформована як програма психолого-

педагогічної підтримки позитивної соціалізації та індивідуалізації, розвитку 

особистості дитини дошкільного віку та визначає комплекс основних 

характеристик (об’єм, зміст та очікувані результати, у вигляді цільових 

орієнтирів дошкільної освіти) 

Термін реалізації даної освітньої програми – 2022/2023 н.р. Освітня 

програма може коригуватися у зв’язку зі змінами нормативно-правової бази 

дошкільної освіти, освітнього запиту батьків тощо. 
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1. ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

1.1. Загальні відомості про дошкільний заклад 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 15 

«Ромашка» є закладом комунального типу управління освіти і науки 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради. 

Повна назва закладу Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 15 «Ромашка» 

Код ЄДРПОУ 25311770 

Юридична адреса закладу вул. Європейська, 10-а, м. Бердичів, 13301 

Електронна адреса dnz15romashka@ukr.net 

Адреса сайту http://dnz15romashka.org 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

закладу 

Ковтун Неля Михайлівна 

Дата заснування закладу 1962 р. 

Проектна потужність 100 місць 

Кількість груп 6 груп: 

 1 група раннього віку; 

 3 групи дошкільного віку; 

 2 групи інтенсивної педагогічної корекції для 

дітей із затримкою психічного розвитку. 

Кількість дітей 160 

Кількість педагогічних 

працівників 

20 

Мова навчання українська 

Режим роботи закладу 7.30 – 18.00 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 15 

«Ромашка» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», 

інших нормативних актах стосовно дитинства, власним статутом. 

Освітній процес будується за освітніми напрямами Базового компонента 

дошкільної освіти у новій редакції 2021 року (наказ МОН від 12.01.2021, №33), 

з урахуванням індивідуальних потреб дітей та запиту батьків. 

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти. Система управління закладу будується відповідно 

до нормативно-правової бази, яка забезпечує реалізацію державної політики в 

галузі дошкільної освіти. 

mailto:dnz15romashka@ukr.net
http://dnz15romashka.org/


 9 

Відповідно ст. 4 Закону України «Про дошкільну освіту» ДНЗ № 15 

спрямовує свою діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини 

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

психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини 

дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

Освітня програма дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

комбінованого типу № 15 «Ромашка» (далі – Програма) розроблена на 

виконання Закону України «Про освіту» та реалізацію завдань Базового 

компонента дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН № 33 від 

12.01.2021 року. 

 

          1.2.  Мета та завдання реалізації освітньої програми 
 

Метою освітньої програми дошкільного закладу є реалізація 

оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та 

змістових напрямів організації  життєдіяльності в межах вікової компетентності 

дітей від 2 до 6 (7) років із поступовим ускладненням змістової наповненості на 

кожному віковому етапі, що ґрунтується на втіленні особистісно орієнтованого, 

компетентнісного, діяльнісного, соціокультурного та інтегрованого підходів.  

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом 

освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями 

обов’язкових 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 напрямів, логічну 

послідовність їх реалізації;  

 форми організації освітнього процесу;  

 систему внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Завдання освітньої програми розглянуті крізь призму Базового 

компонента дошкільної освіти та розподілено за освітніми напрямами, що 

відповідають Стандарту дошкільної освіти. 

Завдання реалізації Програми: 

 забезпечити збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

дошкільників, їх емоційного благополуччя; 

 забезпечити рівні можливості для повноцінного розвитку кожної дитини 

в період дошкільного дитинства, у тому числі і дітей з особливими 

освітніми потребами; 

 забезпечувати наступність мети, завдань і змісту освіти, що реалізуються 

в освітніх програмах дошкільної та початкової освіти; 

 створити сприятливі умови розвитку дітей відповідно до їх вікових та 

індивідуальних особливостей, розвитку здібностей та творчого 
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потенціалу кожної дитини як суб’єкта взаємин з самим собою, іншими 

дітьми, дорослими та світом; 

 забезпечити фізичний, духовний, моральний, естетичний, емоційний та 

інтелектуальний розвиток особистості дошкільника; 

 закласти моральний фундамент на основі загальнолюдських, моральних, 

духовних, громадянських, екологічних, естетичних цінностей; 

 розвивати інтелект у процесі різних видів дитячої діяльності 

(пізнавальної, навчальної, ігрової, трудової), враховуючи ідеї видатних 

українських педагогів минулого і сучасності, основні засади народної 

дидактики, передові педагогічні технології; 

 забезпечити варіативність та різноманітність змісту Програми та 

організаційних форм дошкільної освіти, можливості формування 

Програми різної спрямованості з урахуванням освітніх потреб, здібностей 

та стану здоров’я дітей; 

 забезпечити психолого-педагогічну підтримку родин вихованців та 

сприяти підвищенню компетентності батьків, або осіб, що їх замінюють, 

в питаннях збереження та зміцнення здоров’я дітей, їх навчання та 

виховання    

 

1.3. Принципи та підходи до реалізації освітньої програми 

 

Базові принципи реалізації  освітньої програми складають загальні 

демократичні принципи суспільного життя: 

 демократичність; 

 рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожної дитини, освіти без 

дискримінації за будь-якими ознаками; 

 забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору; 

 міжвідомча взаємодія; 

 державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та 

управлінні дошкільною освітою; 

 соціально-педагогічне партнерство громади та всії учасників освітнього 

процесу. 

 

Освітня програма ґрунтується на таких підходах щодо її реалізації: 

 собистісно орієнтованому;  

 діяльнісному; 

 компетентнісному; 

 інтегрованому; 

 соціокультурному. 

 

Освітня програма ДНЗ № 15 складається з двох частин, що гармонійно 

доповнюють одна одну: 

 інваріантна частина, що реалізується в усіх вікових групах загально 

розвивальної спрямованості та забезпечує розвиток дітей за всіма 
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освітніми лініями. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти 

формується на державному рівні і є обов’язковою для дошкільних 

навчальних закладів, що забезпечують реалізацію завдань дошкільної 

освіти. 

 варіативна частина спрямована на розвиток дітей за окремими 

освітніми напрямами. Варіативна складова змісту дошкільної освіти 

визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням 

індивідуальних освітніх запитів дітей та (або) побажань батьків або осіб, 

які їх замінюють. 

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що 

включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити 

належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в 

структурі неперервної освіти. 

Об’єм інваріантної складової Програми складає не менше 80% від її 

загального об’єму, а частина варіативної складової не більше 20%. 

 

         1.4. Значимі характеристики для розробки та реалізації  Програми 

 

Загальні відомості про дітей, працівників, батьків. 

Основними учасниками реалізації освітньої програми є діти дошкільного 

віку від 2-х до 6 (7) років, батьки або особи, що їх замінюють, педагоги. 

Комплектація груп раннього та дошкільного віку  відбувається за віковим 

принципом, групи інтенсивної педагогічної корекції – різновікові. 

 
№ Групи Вік дітей Кількість 

1. І молодша група «Капітошка» від 2-х до 3-х років 30 

2. ІІ молодша група «Сонечко» від 3-х до 4-х років 34 

3. Середня група «Квіти життя» від 4-х до 5-х років 33 

4. Старша група «Веселі дзвіночки» від 5-х до 6 (7) років 35 

5. Група ІПК «А» «Соняшник» різновікова 14 

6. Група ІПК «Б» «Посмішка» різновікова 14 

 Всього:  160 

 

Соціальний статус батьків. Соціальними замовниками освітньої 

діяльності дошкільного навчального закладу є, в першу чергу, батьки 

вихованців або особи, що їх замінюють. Тому колектив ДНЗ створює 

доброзичливу, психологічно комфортну атмосферу, в основі якої лежить 

система взаємодії з батьками, заснована на засадах взаєморозуміння та 

співробітництва.  

В дошкільному закладі здобувають дошкільну освіту діти з: 

 багатодітних  сімей – 10; 

 малозабезпечених сімей – 1; 

 діти – інваліди – 1; 

 діти учасників АТО та ООС – 25. 
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Організація освітнього процесу здійснюється через: 

 безперервну освітню діяльність; 

 самостійну діяльність дітей; 

 взаємодію з родинами вихованців з реалізації Програми. 
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 2. ЗМІСТОВИЙ БЛОК 

2.1. Загальний обсяг навантаження та очікуваня результати навчання 

(набуття компетентностей) 

 

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі № 15 будується за 

відповідним програмно-методичним забезпеченням та представляє єдиний 

комплекс 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 рішення педагогічної ради ДНЗ № 15 (протокол № 1 від 

14.09.2022 року) освітній процес у закладі здійснюється за наступними 

програмами: 

 інваріантна частина дошкільної освіти реалізується шляхом 

впровадження в групі раннього віку програми освіти дітей раннього та 

дошкільного віку «Освіта і піклування / Edukation & Care», в ІІ молодщій 

групі – освітньої програми для дітей молодшого дошкільного віку 

«Впевнений старт», в середній групі освітньої програми для дітей 

середнього дошкільного віку «Впевнений старт», в старшій групі 

освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт», в групах інтенсивної педагогічної корекції -  програми   розвитку   

дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років 

«Віконечко».       

 варіативна частина забезпечується парціальними програмами. Для 

забезпечення реалізації освітніх завдань дошкільного закладу та виходячи 

з необхідності забезпечення виконання навчального плану, штатним 

розписом передбачено ставки: 1,5 ставки музичного керівника, 0,75 

ставки керівника гуртка, 0,75 ставки інструктора з фізкультури. 

З метою реалізації оновленого 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 2022/2023 навчальному році в 

закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими 

групами становитиме: 

 

Орієнтовні види діяльності  за 

освітніми лініями 

Орієнтовна кількість занять на тиждень  

за віковими групами 

перша  

молодша   

(від 2 до 3  

років) 

друга 

молодша  

(від 3  до 4  

років) 

середня   

(від 4  до 5 

років) 

старша   

(від 5 до 6 

(7)   років) 

Ознайомлення із соціумом          1 2 2 3 

Ознайомлення з природним 

довкіллям 

 

1 1 1 2 
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Художньо-продуктивна діяльність 

(музична, образотворча, театральна 

тощо) ** 

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 розвиток* 2 3 3 3 

Загальна кількість занять на 

тиждень 

10 11 12 15 

Додаткові освітні послуги на 

вибір батьків:   
− англійська мова  

− хореографія 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

Всього: - - 1 2 

Кількість занять на тиждень 10 11 13 17 

Навчальне навантаження на 

тиждень  на   дитину  (в  

астрономічних  годинах) ** 

1,7 2,8 4,3 7,1 

 

*- фізичне виховання проводиться щоденно, протягом дня: 1 заняття проводиться в час за 

вибором вихователя на свіжому повітрі, 2 заняття – у приміщенні, 1 раз на тиждень – 

пішохідний перехід. 

** - 1 заняття на тиждень з художньої літератури буде проведено за рахунок кількості таких 

занять: художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах, розвитку мовлення 

у І та ІІ молодший групах. 

 

Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 

хвилин. 

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 в 

молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій — трьох 

організованих навчальних занять. У різновікових групах тривалість навчальних 

занять необхідно диференціювати, орієнтуючись на вік кожної дитини. 

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 

в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). 

Такі заняття поєднуються або чергувати їх із заняттями з музичного виховання 

та фізкультури. 

Реалізації освітньої програми та значному скороченню організованих 

форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація 

освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне 
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навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо 

збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності: 

 у молодшій групі — на 5 хвилин; 

 у середній — на 10 хвилин; 

 у старшій — на 15 хвилин. 

Інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної 

культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне 

інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах 

дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного 

навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати: 

 для дітей молодших груп — 15 хвилин,  

 середніх — 20 хвилин,  

 старших — 25 хвилин. 
Інтегрована навчально-пізнавальна діяльність організовується педагогами у групах 

дошкільного віку, які працюють за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт». 
Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань. 

Після денного сну діти можуть відвідують гуртки. Тривалість проведення 

гурткової роботи — 15–25 хвилин залежно від віку дітей. 

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. 

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього 

здоров’я та психофізіологічні особливості. 

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з 

дворічного віку. Тривалість занять для дітей: 

 у віці від 2 до 3 років — 15 хвилин;  

 від 3 до 4 років — 20–25 хвилин;  

 від 5 до 6 (7) років — 25–30 хвилин. 

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться чотири рази 

на тиждень, два з яких проводяться на свіжому повітрі в будь-яку пору року під 

час прогулянки. У теплу пору року усі фізкультурні заняття проводяться на 

свіжому повітрі.   

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.  

Враховуючи вимоги Постанови МОЗ № 8 від 25.08.2021 р. «Про 

затвердження протиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

тривалість перерв між заняттями, в разі використання кабінетів та залів 
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загального користування, для унеможливлення перетинів потоків вихованців 

різних груп та проведення дезінфекції, становить 20 хвилин.  

Під час проведенні занять з різними підгрупами однієї групи тривалість 

перерви складає 5 хвилин, при організації різних видів організованої роботи 

безпосередньо в груповому приміщенні тривалість перерви складає до 10 

хвилин, із обов’язковим проведенням провітрювання та кварцювання 

приміщення після занять.  

Зміст освітнього процесу в закладі у 2021/2022 навчальному році 

спрямований на становлення ключових компетентностей вихованців під час 

здобуття дошкільної освіти відповідно до освітніх напрямів Базового 

компонента: 

 
Освітній напрям Зміст освітнього процесу 

Особистість дитини Передбачає: 

 задоволення природної потреби дітей в руховій активності; 

 засвоєння та використання дітьми елементарних знань у 

галузі фізичної культури; 

 сформованість умінь і навичок для вирішення рухових 

завдань; 

 опанування дітьми способами збкпкження та зміцнення 

власного здоров'я; 

 формування сукупності елементарних знань про людину та 

її здоров'я, здоровий спосіб життя; 

 формування стійкої мотивації еколого-валеологічної 

спрямованості щодо пізнання себе та довкілля, яка спонукає 

до використання навичок здоров'язбережувальної поведінки; 

 формування у дітей елементарних уявлень та позитивного 

ставлення дитини до свого внутрішнього світу, становлення 

основ світогляду і розвиненості свідомості. 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

Передбачає: 

 формування у дітей предметно-практичних та технологічних 

дій в самостійній і спільній з однолітками діяльності; 

 формування пізнавальної мотивації, базису логіко-

математичних, дослідницьких знань, набутих дитиною умінь 

і навичок, пізнавальний досвід, що накопичується в різних 

видах діяльності. 

Дитина в природному 

довкіллі 

Передбачає: 

 формування у дітей доцільної поведінки в природі; 

 формування у дітей знань про закони природи; 

 формування у дітей навичок, орієнтованих на сталий 

розвиток. 

Гра дитини Передбачає: 

 формування здовтності дітей до вільної, емоційно насиченої, 

спонтанної активності з власної ініціативи; 

 формування у дітей уміння застосовувати наявні та 

засвоювати нові знання в ігровій діяльності. 

Дитина в соціуиі Передбачає: 

 формування у дітей цінісного ставлення до себе, своїх прав 

та прав інших; 
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 сформованість у дітей уявлень про правила і сособи 

міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими 

людьми та умінь дотримуватися цих правил в соцільно-

громадянському просторі;  

 формування у дітей ціннісного ставлення та поваги до 

культурних надбань українського народу, представників 

різних національностей та культур. 

Мовлення дитини Передбачає: 

 формування у дітей фонетичного, лексичного, граматичного, 

діалогічного, монологічног складників мовлення; 

 формування у дітей здатності до різних форм 

конструктивної взаємодії; 

 формування у дітей здатності підтримувати партнерські 

стосунки, заявляти про свої наміри і бажання, узгоджувати 

свої інтереси з іншими, домовлятися, за потреби 

аргументовано відстоювати свою позицію. 

Дитина в світі 

мистецтва 

Передбачає: 

 формування у дітей елементарної обізнаності у специфіці 

видів мистецтва; 

 формування у дітей ціннісного ставлення до мистецтва і 

мистецької діяльності, прагнення сприймати мистецтво 

тощо. 

 

 

2.2. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямів, логічна 

послідовність їх реалізації 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному 

навчальному закладі визначено зміст і структуру освітнього процесу за 

інваріантним складником. Інваріантний складник змісту дошкільної освіти 

сформований на державному рівні і є обов’язковим.  

Інваріантний складник змісту освіти систематизовано відповідно до 

Базового компоненту дошкільної освіти за освітніми напрямами: «Особистість 

дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному 

довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина в 

світі мистецтва». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх 

напрямів, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з 

інваріантної частини будь-якого з освітніх напрямів порушує цілісність 

розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.  

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямі, що 

включені до інваріантного складника дає змогу забезпечити належний рівень 

соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі 

неперервної освіти. 



Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямі, що 

включені до інваріантного складника дає змогу забезпечити належний рівень 

соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі 

неперервної освіти.  

В дошкільному навчальному закладі здійснюється дошкільна  іншомовна 

освіта шляхом впровадження варіативної частини програми осіти дітей 

раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування / Edukation & Care» (для 

дітей п’ятого та шостого (сьомого) років життя). Гурткова робота з вивчення 

англійської мови розпочинається з середньої групи, проводиться двічі на 

тиждень у середній та старшій групах. Для цього в штатному розписі 

дошкільного закладу передбачено 0,75 ставки керівника гуртка англійської 

мови За одиницю педагогічного навантаження керівника гуртка взято 

академічну годину, що складає педагогічне навантаження керівника гуртка – 8 

підгрупових занять з дітьми. Час вільний від занять використовується фахівцем 

для організації педагогічного процесу; масових заходів: свят, виставок; 

індивідуальної роботи з дітьми; консультування батьків та вихователів тощо. 

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації 

освітніх напрямів Базового компоненту забезпечується та відображається у 

плануванні педагогів закладу.  

З метою підвищення якості освітнього процесу у дошкільному 

навчальному закладі використовуються інноваційні методики та технології, а 

саме: 

 
Назва групи Інноваційні методики та 

технології 

Автор 

На заняттях з сенсорного 

розвитку - І молодша 

група «Капітошка» 

Розвивальні  ігри та вправи з 

сенсорного розвитку дітей 

раннього віку. 

Е. Шийко 

На заняттях з логіко-

математичного розвитку 

-                                                  

ІІ молодша, середня, 

старша групи, групи ІПК 

«А», «Б» 

Гурткова робота «Шість 

цеглинок 2.0» - середня, 

старша групи 

Методика компетентнісного 

навчання «Шість цеглинок», 

«Шість цеглинок 2.0». 

The LEGO Foundation 

 

На заняттях з розвитку 

мовлення – ІІ молодша, 

середня, старша групи 

Комунікативно-діяльнісна 

технологія навчання мови та 

розвитку мовлення. 

 

К. Крутій 

 

На заняттях з малювання 

-                                                  

ІІ молодша, середня, 

старша групи, групи ІПК 

«А», «Б». 

Методика розвитку творчих 

здібностей на заняттях з 

малювання. 

Л.М. Шульга 
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На заняттях з розвитку 

мовлення - ІІ молодша, 

середня, старша групи, 

групи ІПК «А», «Б».  

Методика використання схем-

моделей для навчання дітей 

описовим розповідям. 

Т. Ткаченко 

На заняттях з художньої 

літератури -                        

ІІ молодша, середня, 

старша групи 

Методика художньо-мовленнєвої 

діяльності. 

К. Крутій 

На заняттях з логіко-

математичного розвитку 

-                                                    

ІІ молодша, середня, 

старша групи, групи ІПК 

«А», «Б». 

Розвивальні ігри Нікітіних: 

кубики, «Крапочки», «Склади 

квадрат» тощо. 

Б.П. і О.О. Нікітіни 

На заняттях з розвитку 

мовлення - ІІ молодша, 

середня, старша групи, 

групи ІПК «А», «Б» 

Методика розвитку зв’язного 

мовлення  

Н.В. Гавриш 

На заняттях фізкультури 

-  ІІ молодша, середня, 

старша групи. 

Гурток «Веселі кроки» - 

старша група. 

Вправи зі степ-аеробіки.  

Гурток «Веселі 

черевички» - старша 

група. 

Дитяча хореографія А.С. Шевчук 

Гурток англійської мови 

– середня, старша група. 

варіативна частина програми 

осіти дітей раннього та 

дошкільного віку «Освіта і 

піклування / Edukation & Care» 

В. Воронов 

 

2.3. Форми організації освітнього процесу 

Освітня робота в ДНЗ № 15 «Ромашка»  у 2022/2023 н.р. здійснюється за 

комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних 

видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або 

схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з 

дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти 

МОН України, а саме: 

 

№ Програма та 

методичне 

забезпечення 

Реквізити щодо 

затвердження 

програми 

Вікова група 

Інваріантний складник 

1. Програми осіти дітей 

раннього та 

Наказ МОН України 

від 23.10.2021 р. ,           

І молодша група 
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дошкільного віку 

«Освіта і піклування / 

Edukation & Care» 

№ 1121 

2. Освітня програма для 

дітей молодшого 

дошкільного віку 

«Впевнений старт» 

Лист МОН України 

від 23.07.2020 р. ,           

№ 1/11-4934 

ІІ молодша група 

3. Освітня програма для 

дітей середнього 

дошкільного віку 

«Впевнений старт» 

Лист МОН України 

від 12.07.2019 р.,                         

№ 1/11-6327 

середня група 

4. Освітня програма для 

дітей старшого 

дошкільного віку 

«Впевнений старт» 

Лист МОН України 

від 01.08.2017                          

№ 1/11-7684 

старша група 

5. Програма розвитку 

дітей дошкільного віку 

із затримкою 

психічного розвитку 

від 3 до 7 років 

«Віконечко» 

Наказ МОН України 

від 24.07.2018 р., 

№802 

групи ІПК «А», 

«Б» 

Варіативний складник 

Освітній напрям Програма Реквізити Вікова група 

«Дитина у світі 

мистецтва. 

Хореографія» 

Дитяча хорегпафія. 

Програма 

хореографічної 

діяльності від 3-х до 7-

ми років. Навчально-

методичний посібник 

Лист ІМЗО                      

від 18.05 2020                                    

№ 22.1/12-Г-274 

 

старша група 

 

2.4. Організація освітнього процесу 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма 

ДНЗ № 15 «Ромашка» визначає мету, завдання освітнього процесу на 

навчальний рік, а також форми його організації.  

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття 

компетентностей) у 2022/2023 навчальному році педагогами закладу будуть 

реалізовуватися різні форми освітнього процесу.  

За формами організації проводяться такі типи занять:   

 фронтальні чи колективні (з усіма дітьми групи);   

 підгрупові (половина групи);   

 індивідуально-групові (3-5 вихованців);   

 індивідуальні (1-3 дошкільнят).  

В залежності від основних завдань освітніх програм, за якими працюють 

групи дошкільного закладу, та відповідно до освітніх напрямів Базового 
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компоненту дошкільної освіти, в усіх вікових групах організовуються такі види 

занять:  

 заняття із засвоєння дітьми нових знань;  

 заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;  

 контрольні заняття;  

 комплексні;  

 комбіновані;  

 інтегровані;  

 тематичні.  

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I,  

так і у II половину дня, відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій 

половині дня плануються заняття з художньо-естетичної, розвивальної 

діяльності, гурткова робота.  

Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням 

віку і індивідуальних особливостей дітей.  

У ДНЗ № 15 «Ромашка» планування та організація життєдіяльності, у 

тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з 

урахуванням освітніх напрямів, які базуються на інтегрованому підході, що 

забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та 

повторення програмного матеріалу.  

Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах. 1 

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами 

діяльності впродовж дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім 

спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна 

діяльність дітей:   

 ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском 

та водою та ін.);   

 спостереження;   

 пошуково-дослідницька діяльність;   

 рухова діяльність;   

 трудова діяльність;   

 самостійна художня діяльність тощо.  

Впродовж дня вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми. 

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:  

 ранкової гімнастики;  

 гімнастики пробудження;  

 заняття з фізичної культури;  

 заняття зі степ-аеробіки;  

 рухливих ігор та ігор спортивного характеру; 

 загартування;  

 фізкультурних хвилинок під час занять; 
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 фізкультурних пауз між заняттями;  

 фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний 

перехід);  

 оздоровчих заходів з використанням терапевтичних технологій. 

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться в усіх 

вікових групах дошкільного закладу,  починаючи з І молодшої гркпи. 

 

2.5. Розділ, що формується учасниками освітнього процесу.                    

Гурткова робота 

Розділ освітньої програми, що формується учасниками освітнього процесу,  

визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням особливостей 

регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів дітей та (або) 

побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

 
Форма реалізації 

програми 

Назва прграми, 

автор 

Вік вихованців Група 

організована освітня 

діяльність 

 

варіативна частина 

програми осіти дітей 

раннього та 

дошкільного віку 

«Освіта і піклування / 

Edukation & Care» 

для дітей п’ятого та 

шостого (сьомого) 

років життя) 

від 4 до 5 років 

від 5 до 6 років 

середня 

старша 

організована освітня 

діяльність  

навчально – 

методичний посібник 

«Дитяча 

хореографія» (лист 

ІМЗО  від 18.05 2020                                    

№ 22.1/12-Г-274) 

від 5 до 6 років старша 

організована освітня 

діяльність 

план роботи гуртка зі 

степ-аеробіки 

від 5 до 6 років старша 

 

Самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу в 

дошкільному закладі є робота в гуртках за інтересами дітей. Її мета: 

 задовольняти потреби й інтереси дітей до певного виду діяльності; 

 розвивати їх природні, загальні та спеціальні здібності;  

 активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.  

 

Гурткова робота в ДНЗ № 15 «Ромашка» проводиться за відповідним 

програмовим забезпеченням, а саме: 
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За профільним спрямуванням (забезпечення гурткової роботи) 

Хореографія Дитяча хореографія. 

Програма хореографічної 

діяльності від 3-х до 7-ми 

років. Навчально-

методичний посібник. 

План роботи гуртка 

«Веселі черевички» 

Лист ІМЗО                      

від 18.05 2020                                    

№ 22.1/12-Г-274                 

протокол 

педагогічної 

ради ДНЗ                                          

від 14.08.2021 р. 

№1  

старша група 

Зображуваль на 

діяльність 

План роботи гуртка 

«Веселкова  палітра» 

(Розвиток творчих 

здібностей у дітей 

дошкільного віку на 

заняттях із малювання. 

Шульга Л.М. )  

протокол 

педагогічної 

ради ДНЗ                                          

від 14.09.2022 р. 

№1 

середня група 

Іншомовна освіта варіативна частина 

програми осіти дітей 

раннього та дошкільного 

віку «Освіта і піклування / 

Edukation & Care» для 

дітей п’ятого та шостого 

(сьомого) років життя) 

Наказ МОН 

України від 

23.10.2021 р.,           

№ 1121 

середня, старша 

групи 

Природа План роботи гуртка 

«Планета тварин» з 

розвитку пізнавальних та 

інтелектуальних 

здібностей дітей. 

протокол 

педагогічної 

ради ДНЗ 

від 14.09.2022 р.                                            

№1 

середня група 

Ігрова  

діяльність 

План роботи гуртка «Six 

breaks 2.0» з розвитку 

творчих здібностей 

дошкільників в процесі 

ігрової діяльності з 

цеглинками LEGO 

протокол 

педагогічної 

ради ДНЗ   

 від 14.09.2022 р.                                         

№1 

старша група 

Зображувальна 

діяльнісь 

План роботи гуртка 

«Вправні пальчики» 

(аплікація в техніці 

оригамі) 

протокол 

педагогічної 

ради ДНЗ 

 від 14.09.2022 р.                                          

№1 

групи ІПК «А», «Б» 

Фвзкультура План роботи гуртка 

«Веселі кроки» 

протокол 

педагогічної 

ради ДНЗ  

від 14.09.2022 р.                                           

№1 

старша група 

 

 

 

 

 



 24 

Гурткова робота  (загально садові гуртки)  (варіативна  складова) 
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протокол педагогічної 

ради ДНЗ                                          

від 14.08.2021 р. №1 

План  

гурткової роботи 

 

протокол 

педагогічної ради 

ДНЗ                                          

від 14.08.2021 р. №1 

Кількість груп 1 2 1 

Тижнева 

кількість занять 

1 4 1 

 

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в ДНЗ № 15 

«Ромашка» реалізуються в рамках: плану роботи закладу на 2022/2023 н.р.; 

режиму роботи закладу.  

За окремим планом 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 всебічного розвитку дітей, які виховуються в умовах 

сім'ї в дошкільному навчальному закладі плідно функціонує психологічна 

служба в якості практичної психологічної допомоги, діяльність якої спрямована 

на психологічний супровід освітнього процесу в дошкільному закладі та 

практичну психологічну підтримку дітей дошкільного віку. 

Основні форми діяльності психологічної служби ДНЗ № 15 «Ромашка»: 
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 організація індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, 

які їх замінюють;  

 організація заочного консультування через листування, в телефонному 

режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти; 

Психологічна служба дошкільного навчального закладу забезпечує:  

 надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей;  

 всебічний індивідуальний розвиток вихованців, збереження їх 

повноцінного психічного здоров'я;  

 формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або 

осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її 

практичного застосування в організації освітнього процесу;  

 організацію системи ефективного психолого-педагогічного супроводу 

процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами через 

взаємодію діагностико-консультативних, корекційно-розвиткових, 

соціальних напрямів діяльності;  

 розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм освітньої 

діяльності з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей 

вихованців тощо. 

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

років) проводиться підгрупами та індивідуально за планом роботи.  

З метою надання методичної і консультативної допомоги сім'ям, діти 

яких з різних причин не мають можливості щоденно відвідувати заклад 

дошкільної освіти, формування соціальної компетентності, поступової 

інтеграції їх у суспільство, забезпечення кожній дитині права на доступність і 

безоплатність дошкільної освіти в закладі організовано Консультативний пункт 

для батьків та осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.  
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3. БЛОК КОНТРОЛЮ 

3.1. Система внутрішнього забезпечення якості освіти 

Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» в ДНЗ № 15 

«Ромашка»  сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку 

схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 14.09.2021 року).  

У рамках зазначеної системи у 2022/2023 навчальному році будуть 

здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього 

процесу.  

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей 

компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових 

досліджень: 

 
Вік дітей Форма 

дослідження 

Інструментарій 

від                             

2 до 3 років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг 

 дидактичні ігри та вправи;  

 розвивальні ігри;  

 вивчення листків здоров᾽я кожної дитини; 

 анкетування (опитування) батьків;  

 аналіз мовлення батьків і рідних дитини;  

 міні-заняття з окремими дітьми;  

 спостереження за дітьми (безпосередні, 

опосередковані) 

від                           

3 до 4 років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг 

 дидактичні ігри та вправи;  

 розвивальні ігри ;  

 вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;  

 анкетування (опитування) батьків;  

 аналіз мовлення батьків і рідних дитини;  

 міні-заняття з окремими дітьми;  

 спостереження за дітьми (безпосередні, 

опосередковані) 

від                              

4 до 5 років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг 

 контрольні та підсумкові заняття;  

 міні-заняття з окремими дітьми;   

 спостереження за дітьми (безпосередні, 

опосередковані);   

 бесіда з дітьми (як допоміжний метод);   

 вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, 

ліплення, аплікації, конструювання, художньої 

праці, мовленнєвої творчості тощо);  

  контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з 

різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, 

проміжні зрізи – за потреби у грудні-січні, 

підсумкові зрізи - у квітні-травні); 

від                           

5 до 6 років 

Педагогічна 

діагностика, 

моніторинг, 

кваліметрична 

модель 

 контрольні та підсумкові заняття;  

 міні-заняття з окремими дітьми;   

 спостереження за дітьми (безпосередні, 

опосередковані);   

 бесіда з дітьми (як допоміжний метод);   
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 вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, 

ліплення, аплікації, конструювання, художньої 

праці, мовленнєвої творчості тощо);  

 контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних 

розділів програми (нульові зрізи - у вересні, 

проміжні зрізи – за потреби у грудні-січні, 

підсумкові зрізи - у квітні-травні); 
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4. КОРЕКЦІЙНИЙ БЛОК 

4.1. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання 

дітей із затримкою психічного розвитку 

 

Метою спеціального навчання і  виховання дітей із затримкою психічного 

розвитку дошкільного віку є корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-

вольової сфер,  позитивних якостей особистості,  що дало б можливість значній 

частині з них після виховання і навчання у дошкільному закладі  навчатися в 

звичайних умовах початкової загальноосвітньої масової школи, а іншим, 

продовжити навчання у школі інтенсивної педагогічної корекції,  або  в умовах 

інклюзивного  чи інтегрованого класу загальноосвітньої масової школи, і 

здобути цензовий рівень освіти.  

Визначена мета виховання і навчання  дошкільників із затримкою 

психічного розвитку реалізується такими загальними освітніми завданнями.  

Розвивальні:  

 формувати уявлення про природу, рукотворний світ, людей, що  

оточують, саму себе;  

 формувати  довільність поведінки, самостійність у різних видах   

діяльності;  вміння  адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних 

видах діяльності, власні вчинки та особистісні якості в повсякденному 

житті;  

 формувати  соціальну компетентність, уміння налагоджувати  

доброзичливі стосунки з людьми різного віку та статі, виконувати різні 

соціальні ролі;  

 розвивати  фізичні якості дитини, формувати  вміння володіти власним 

тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров’я, в корисних 

та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах.  

 

Виховні:  

 формувати позитивне ставлення до природи, предметів, людей, самої  

себе; 

 виховувати культуру поведінки;  

 виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність, 

людяність, справедливість, самовладання,  відповідальність); 

 залучати дитину засобами мистецтва до національної та світової  культур. 

 

Навчальні:   

 формувати  пізнавальні уміння (аналізувати,  порівнювати,узагальнювати; 

спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати матеріал),  

 формувати мовленнєві уміння (культуру слухання, запитування,  

висловлювання, налагодження спілкування);  

 формувати контрольно-оцінні дії  (здійснення найпростіших форм 

контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних 

корективів, виправлення помилок, оцінювання зробленого). 
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В основу змісту і структурування корекційного блоку освітньої програми 

покладено концепцію згідно якої дозрівання окремих вищих психічних 

функцій, психічний розвиток у цілому – в  нормі і в патології, має 

поступальний поетапний характер. Кожний етап психічного розвитку дитини 

завершується формуванням певних психічних новоутворень, які стають 

основою психічного розвитку наступного етапу. Основні закономірності 

психічного розвитку (наступність, перехід кількісних змін у якісні, закріплення 

змін у процесі розвитку через досвід) є  спільними як для норми, так і для 

патології. 

Таким чином, сферою цілеспрямованого корекційного впливу має стати 

емоційно-вольова і  пізнавальна сфери,  фізичний розвиток дитини із ЗПР. 

Реалізація розвивальних,  виховних та навчальних  завдань потребує 

таких умов:  

1. Застосування індивідуального підходу, що досягається:  

 комплектуванням груп з меншою кількістю дітей;  

 різнобічним  вивченням психологом, логопедом, педагогами 

індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини та їх урахування 

в навчально-виховному процесі;  

 оптимальним узгодженням фронтальних,  підгрупових, парних,  

індивідуальних   форм організації дитячої діяльності, колективно- та 

індивідуально-орієнтованих методів і прийомів  навчально-виховної 

роботи з урахуванням  особливостей дизонтогенетичного розвитку та 

вікової своєрідності  кожного  періоду  розвитку (раннього, 

молодшого, старшого дошкільного віку);  

 забезпеченням поступового переходу від переважно індивідуальних 

форм роботи до підгрупових (у молодшому), і до  колективних (у 

старшому  дошкільному віці );   

 

2. Зорієнтованості розвивального-виховного процесу на особистість 

дитини на її індивідуальні та вікові особливості, що досягається: 

 створенням для дитини умов доброзичливості, психологічної безпеки;  

 прагненням педагога до безоціночного сприйняття дитини, розуміння 

її стану;  

 педагогічним прогнозування, яке  має будуватися  на основі 

педагогічного оптимізму,  бажанні в кожній дитині віднайти збережені 

психомоторні функції, позитивні сторони її особистісного розвитку, на 

які можна опертися в розвивально-виховному процесі; 

 коректному  і гуманному  оцінювані динаміки розвитку дитини;  при 

цьому порівнювати її досягнення не з іншими дітьми, а з її власними  

досягненнями на попередньому рівні розвитку;  

 спрямуванням педагога на всебічну підтримку різних форм власної 

активності дитини (фізичної, пізнавальної, моральної, емоційно-

ціннісної, комунікативно-мовленнєвої, ін.),  
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 створенням умов для  пробудження і розвитку творчих сил, здібностей, 

інтересів, надання дитині  можливості вибору (діяльності,   іграшок, 

матеріалів,  друзів тощо); 

3. У процесі планування і здійснення освітньої роботи треба 

керуватися такими принципами:  

 дотримуватися прав дитини,  визначених Конвенцією  про права 

дитини: право на освіту, спрямоване, найперше, на розвиток 

особистості, розумових і фізичних здібностей людини, виховання 

поваги до прав людини у вільній державі; до права дитини на 

збереження  своєї індивідуальності;   

 діагноз і прогноз стосовно кожної дитини має бути предметом 

професійної таємниці спеціалістів. Це важлива умова професійної 

етики педагогічного і медичного персоналу дошкільного закладу;  у 

корекційно-розвивальному вихованні і  навчанні важливо розвивати 

позитивну унікальну неповторність кожної дитини, її індивідуальні 

здібності й інтереси,  допомагати  усвідомлювати свою самоцінність, 

розвивати почуття самоповаги з врахуванням реальної усвідомленості 

власних труднощів і проблем; 

 всіляко залучати до корекційно-розвивальної роботи батьків, 

розробляючи і плануючи з ними освітню траєкторію дитини; 

стимулювати розумовий розвиток дитини з опорою на психічний стан 

радості, спокою, розкутості; поступово,  проте систематично залучати 

дитину до оцінки власної діяльності;  

 вчити дитину здійснювати перенос сформованого способу дії у схожі 

умови, переключатися з одного способу дії на інший, виконувати 

завдання з  ознаками творчості й винахідливості;  

 в корекційно-розвивальній роботі використовувати методики і 

прийоми з опорою на різні види діяльності – предметно-практичну, 

ігрову, елементарно-трудову, однак основну увагу приділяти розвитку 

ігрової діяльності як провідної в дошкільному віці.  

 

Корекційний блок освітньої програми ДНЗ № 15 розроблений з 

урахуванням: 

 програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».    

    Вибір даної програми зумовлений такими причинами: 

 програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» за редакцією Л.І. Прохоренко,  

рекомендована МОН України, наказ МОН України від 24.07.2018 р.,              

№ 802;  

 програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» враховує індивідуальні 

психологічні особливості розвитку дітей із ЗПР за предметними лініями 

навчання. 
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Загальний обсяг навантаження визначається 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» та  програми 

розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 

років «Віконечко». 

Кореційний блок освітньої програми ДНЗ № 15 реалізується в групах 

інтенсивної педагогічної корекції та забезпечує розвиток дітей із ЗПР за 

предметними лініями.  
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5.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БЛОК 

5.1. Матеріально – технічне забезпечення 

Дошкільний навчальний заклад розташований у власному окремому 

двоповерховому приміщенні, збудованому за типовим проєктом у 1964 році. 

Дошкільний заклад забезпечений централізованим водопостачанням та 

водовідведенням, електроосвітленням, теплопостачанням. Стан та утримання 

території, буднку та приміщень відповідає санітарно-гігєнічним вимогам, 

нормам пожежної та електробезпеки, вимогам охорони праці вихованців та 

працівників. Усе обладнання знаходиться у задовільному стані.  

В групових кімнатах та навчальних кабінетах є власний інтер’єр, що 

відповідає вимогам сучасного дизайну та освітнім вимогам. Відповідно 

соціального замолення та програмою розвитку дошкільного закладу у звітному 

році здійснювалася цілеспрямована робота з розвитку розвивального 

предметно-ігрового середовища для реалізації освітніх завдань за кожною 

освітньою лінією Програми, у тому числі і для дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

Кожна вікова група ізольована, має групову, роздягальну кімнати та 

кімнату гігієни. У І молодшій та старшій групах є спальні кімнати. Для кожної 

групи обладнаний ігровий майданчик. У дошкільному закладіють спеціально 

обладнані музично – спортивна зала, два дефектологічних кабінети, кабінет 

практичного психолога, кабінет медичної сестри старшої, методичний кабінет. 

Освітнє середовище закладу наповнене відповідно до «Примірного 

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів 

дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН від 19.12.2017 р. № 1633. 

Безпечність умов у закладі створено відповідно до вимог листа МОН України 

від 14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної 

освіти». 

В дошкільному навчальному закладі облаштоване укриття для 

перебування дітей під час повітряної тривоги. 

 
Назва центру, 

локації 

Куточки, які 

утворюють центр 

Наявність куточків у різних вікових групах 

І молодша 

група 

ІІ 

молодша 

група 

середня 

група 

старша 

група 

пізнавально – 

інтелектуальний  

центр 

сенсорний куточок     

куточок 

конструювання та 

моделювання 

    

логіко-математичний 

куточок 

    

національний куточок     

куточок природи     

фізкультурно –

оздоровчий центр 

куточок фізичного 

виховання 
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валеологічний 

куточок 

    

куточок БЖД     

ігровий центр куточок сюжетно-

рольових ігор 

    

куточок 

конструкційно – 

будівельних ігор 

    

куточок ряження     

художньо - 

естетичний центр 

куточок 

образотворчості 

    

куточок музичного 

виховання 

    

мовленнєвий 

центр 

мовленнєвий куточок     

куточок книги складова 

мовленнєвого 

куточка 

   

театральний куточок настільний 

театр в 

мовленнєвому 

куточку 

   

центр 

самоорганізації 

куточок чергових     

куточок праці      

куточок усамітнення     

 

 

5.2. Тривалість навчального року 

 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня та закінчується 31 травня 

наступного року, літній період – з 1 червня по 31 серпня. 

 

5.3. Мережа груп 

На 2022 / 2023 навчальний рік сформовано шість груп: 

 група раннього віку для дітей третього року життя;  

 ІІ молодша група для дітей четвертого року життя;  

 середня група  для дітей п'ятого року життя;  

 старша група для дітей шостого року життя; 

 дві різновікових групи інтенсивної педагогічної корекції для дітей із 

затримкою психічного розвитку. 

 

№ Група, назва Кількість дітей 

1. І молодша група «Веселі дзвіночки» 30 

2. ІІ молодша група «Капітошка»» 34 

3. Середня група «Квіти життя» 33 

4. Старша група «Сонечко» 35 



 34 

5. Група ІПК «А» «Соняшник» 14 

6. Група ІПК «Б» «Посмішка» 14 

 Всього: 160 

 

5.3. Режим роботи закладу 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 15 

«Ромашка» працює за 5-денним графіком роботи.  

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.  

Режим роботи:  7.30 – 18.00.   
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