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ВСТУП 

Провідною ідеєю закладу дошкільної освіти  №5 «Росинка» є організація 

освітнього процесу відповідно до вимог чинного законодавства, створення 

безпечного освітнього середовища (сукупність умов у закладі освіти, що 

унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової 

та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних 

та/або будівельних норм і правил, захисту персональних даних, безпеки харчових 

продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного 

та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою 

ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (цькування, поширення 

неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації). 

          Для реалізації всіх цих ідей у ЗДО №5 «Росинка» створено психолого-

педагогічні умови для індивідуально-діяльнісного підходу до виховання та 

навчання здобувачів освіти, спрямовані на  розвиток особистості кожної дитини, 

розвиток обдарувань, формування і застосування компетентностей, визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. Освітній процес організовується в 

безпечному та доступному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 

вихованців, організовується в межах навчального року та літнього періоду. 

Освітня програма розвитку  ЗДО№5 «Росинка»  визначає стратегічні 

пріоритети розвитку закладу освіти, започатковує організаційні шляхи реалізації, 

обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує педагогів до реалізації ціннісних 

пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів 

якості освіти. 

Освітня програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно–епідеміологічного 

благополуччя населення», «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної», Положення про дошкільний навчальний заклад,  Базового 

компонента дошкільної освіти (нова редакція). 

 

https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=41561
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=41561
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=49642
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=49642
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=49642


РОЗДІЛ 1. Основні завдання педагогічного колективу для підвищення 

ефективності освітньої роботи з дітьми: 

Мета програми: створення інтегрованої освіти, що реалізує  право кожної 

дитини на якісну і доступну освіту, яка забезпечує організацію життєдіяльності в 

межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим 

ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому періоді. 

Завдання освітньої програми: 

          -   забезпечити оптимальні умови з метою охорони здоров’я та покращення   

фізичного, психоемоційного стану та соціального благополуччя дитини 

         - забезпечити збалансований особистісний розвиток дошкільника,  

          -максимальне  використання можливостей періоду дитинства для 

досягнення психологічних якостей 

         - сприяти розвитку у вихованців патріотизму та любові до Батьківщини 

шляхом ознайомлення з народною культурою, звичаями та традиціями нашого 

народу 

          -  забезпечення комфортних,  безпечних та нешкідливих  умов навчання і 

виховання  дошкільників; 

         - забезпечити надання якісних освітніх послуг через зростання рівня 

педагогічної  компетентності педагогів закладу. 

 

   Перспективи виконання програми: сформованість мінімально достатнього та 

необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що 

забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і 

психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих 

умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у 

програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.  

 

Прогнозований результат освітньої програми: 

за  основними засадами освітня програма втілює прогресивні концептуальні 

підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, форми 

організації дитячої життєдіяльності, тому орієнтує на такий прогнозований 

результат: 

 Для дітей: 

– міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; 

– забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу кожної 

дитини; 

– кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, 

право участі і контролю освітньої діяльності ДНЗ; 



– якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню 

дитини в школі; 

– система додаткової освіти доступна і якісна. 

 Для педагогів: 

-  високій рівень педагогічної компетентності вихователів від молодих 

спеціалістів до педагогів з досвідом, які мають досягнення у роботі з вихованцями 

через використання кращого  світового педагогічного досвіду  та власні 

напрацювання. 

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної 

майстерності; 

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових 

компетенцій дошкільника; 

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних 

технологій; 

- підтримка інноваційної діяльності. 
 

РОЗДІЛ ІІ  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

1. Повна назва закладу дошкільної освіти. 

 За Статутом заклад дошкільної освіти має назву: Арцизький заклад дошкільної 

освіти (ясла – садок) №5  ―Росинка‖ Арцизької міської ради Одеської області 

2.Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної 

освіти 

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно 

до Законів України: 

-«Про освіту» , «Про дошкільну освіту»,  

-Базового компоненту дошкільної освіти 

-Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено 

наказом МОН України від 16.06.2015 № 641 у редакції наказу Міністерстваосвіти 

і науки України від 29.07.2019 № 1038) 

-Положення про дошкільний навчальний заклад (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України  від 27 січня 2021 р. № 86) 

-Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234) 

-Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних 

закладах різних типів та форм власності (затверджено Наказом МОН України від 

20.04.2015 № 446) 

Листи Міністерства освіти і науки: 

-Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному 

році Лист МОН № 1/9-411 від 30.07.2020 року??? 



-Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України для використання узакладах освіти у2020/2021 навчальному році 

Лист МОН №1/9-394 від 22.07.2020 року???? 

- Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19) Постанова МОЗ № 25 від 21.05.2020 року 

- Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в 

закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/9-765 від 12.12.19 року 

- Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, 

внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками Лист 

МОН № 1/9-766 від 12.12.19 року 

-Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/11-1491 від 14.02.19 

року 

- Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню 

дітей із народними традиціями, святами та обрядами Лист МОН № 1/9-561 від 

20.10.16 року 

- Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних 

закладах Лист МОН №1/9-454 від 02.09.2016 року 

- Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах 

Лист МОН №1/9-456 від 02.09.2016року 

- Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців 

Лист МОН №1/9-546 від 11.10.2017 року 

-Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти Лист МОН 

№1/9-249 від 19.04.2018року 

- Власного Статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти. 

 

Мова навчання – розвиток, освітня діяльність організовується державною мовою 

українською. 

Режим роботи закладу: 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня 

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

тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 

115 днів: 

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня, 

осінні – 5 календарних днів з 25 жовтня по 29 жовтня, 

зимові – 10 календарних днів з 1 січня по 10 січня, 

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня. 

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-

продуктивна діяльність. 

У  закладі встановлено 5-денний  робочий  тиждень. 

Заклад працює з 7.45 до 17.15.  Режим роботи чергової групи – 7.30 – 17.30. 



 

Мережа закладу становить: 

Група раннього віку «А» 

Група раннього віку «Б» 

ІІ молодша група «А» 

ІІ молодша група «Б» 

ІІ молодша група «В» 

Середня група «А» 

Середня група «Б» 

Старша група «А» 

Старша група «Б» 

 

     Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в 

різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; 

природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; 

сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і 

вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) 

знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати 

набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, 

починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види 

активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей. 

       Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і 

самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», листа Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.10 року №1.4/18-3082 в ЗДО  

«Росинка» використовують такі види занять: тематичні, комплексні, інтегровані, 

контрольно-діагностичні. 

Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності в ЗДО 

«Росинка» на 2021-2022 н.р. розроблений відповідно до Наказу МОН України від 

20.04.2015 № 446 про Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних 

навчальних закладах різних типів та форм власності». 

Тривалість занять становить: 

- у групах раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин 

- у молодших групах (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин; 

- у середніх групах (5-й рік життя) – 20 хвилин; 

- у старших групах (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин. 

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. 

    Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок 

постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в 

молодшій, середній, старшій групах), проте 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. 

Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань. 

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного 

віку. 

Тривалість занять для дітей наступна: 

- у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; 

- від 3 до 4 років – до 20 хвилин; 

- від 4 до 5 років – 20-25 хвилин; 

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

Педагоги самостійно обирають тип заняття, варіюють його зміст, форми та 

методи роботи, коригують запланований освітній процес, відповідно  до 

особливостей сприймання дітей, непередбачених умов, рівня пізнавальної 

активності дітей протягом організованих форм роботи. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти 

  Перелік   освітніх програм, які використовуються   закладом: 

Інваріантна складова 

Програми Автор Ким, коли затверджені 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років «Дитина» 

наук. Керівник 

В.О.Огнев’юк 

МОН України (Лист 

№1\11-16163 від 

09.11.2015) 

 

Парціальні програми 

Програма національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку 

«Україна – моя 

Батьківщина» . 

 

 

Каплуновська О.,  

Кичата І.,  

Палець Ю. 

Комісією з дошкільної 

педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з 

питань освіти МОН 

України (лист ІМЗО від 

25.12.2016 № 2.1/12-Г-85) 

Афлатот  Меморандум про 

співпрацю у сфері 

дошкільної освіти між 

МОН України та 

міжнародною фундацією 

«Aflatoun International» 

(Нідерланди) 

МОН України (наказ від 

22.01.2016 № 46 «Щодо 

упровадження основ 

соціальної і фінансової 

освіти дітей дошкільного 

віку») 



 

Розподіл 

занять на тиждень за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» 

Орієнтовні види діяльності за 

освітніми лініями 

Орієнтовна кількість занять на тиждень за 

віковими групами 

перша 

молодша  

від 2 до 3 

років 
 2групи  

друга 

молодша  

від 3 до 4 

років 
3групи 

середня  

від 4 до 5 

років 
2групи 

старша  

від 5 до 6 

(7) років 
2групи 

Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3 

Ознайомлення з природним 

довкіллям 

1 1 1 2 

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 

- 3 4 5 

Максимальна кількість 

занять на тиждень 

10 14 16 20 

 

Розділ ІV 

Форми організації освітнього процесу 

 

При організації роботи ЗДО  всі працівники керуються планом роботи 

закладу на 2021/2022 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та 

схвалюється нею, затверджується керівником закладу. 

Форма планування освітньої діяльності - за освітніми лініями (Базовий 

компонент дошкільної освіти України).  Вихователі планують роботу з дітьми 

використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. В кожній групі 

вихователі планують роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та 

завдання обраних програм, спираючись на орієнтовний розподіл занять. 

Під час організації життєдіяльності педагоги закладу будуть 

використовувати різні види дитячої діяльності, які сприятимуть 



компетентнісному розвитку вихованців, задовольнятимуть потреби, запити, 

інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів дітей. 

Пріоритетом у здійсненні освітнього процесу є поєднання організованого та 

самостійного  типів діяльності дошкільників. 

Організована діяльність. 

-     заняття різних видів; 

-     індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування; 

-     різні види ігор (дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, театралізовані, 

       конструкторсько-будівельні, драматизації); 

-     розповіді вихователя, пізнавально-розвивальні бесіди, розмови на особистісні  

      та спільні теми; 

-     спостереження, екскурсії у природне і соціальне довкілля; 

-     розглядання творів образотворчого мистецтва, прослуховування аудіо записів, 

      читання художньої літератури; 

-     розваги, свята; 

-     побутові процеси (одягання-роздягання, умивання, прийом їжі, 

       вкладання на сон-піднімання після сну та ін.); 

-     різні види праці (трудові доручення, чергування, колективна праця тощо); 

-     елементарні досліди, пошукові ситуації та ін.; 

-     ранкова та гімнастика після денного сну, прогулянки-походи. 

   Самостійна діяльність 

- ігрова; 

- пізнавальна; 

- трудова; 

- художня( образотворча, музична, музично-ритмічна, театралізована, 

   художньо-мовленнєва); 

- комунікативно-мовленнєва, рухова тощо. 

 

Розділ V 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 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. («Про затвердження 

методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (Наказ ДСЯОУ № 01-

11/71 від 30.11.2020 року) 



 

     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 

Внутрішня система забезпечення якості освіти у ЗДО №5 _сприяє 

задоволенню потреб стейкхолдерів, а саме: 

- потреб зростаючої особистості; 

- потреб сім’ї, як споживача соціальних послуг; 

- потреб держави, як соціального замовника. 

Основними складовими забезпечення якості освіти в закладі дошкільної 

освіти №5 «Росинка»є: 

-  створення безпечного розвивального середовища; 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

-  навчально-методичне забезпечення; 

-  матеріально-технічне забезпечення; 

- моніторинг освітньої діяльності; 

Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів 

діяльності закладу дошкільної освіти стандартам і вимогам дошкільної освіти. 

       Завдання моніторингу: 

-   безперервно спостерігати за динамікою розвитку освітнього 

процесу, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають 

ці зміни; 

-    здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку 

найважливіших процесів у закладі освіти; 

-   підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення 

якості освітніх послуг; 

-    залучати батьківську громадськість в процес поліпшення 

якості освіти ЗДО. 

 Інструменти моніторингу: 

- проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дітьми. 

 



        РОЗДІЛ VI. Основні показники реалізації освітньої програми 

Виконання освітньої програми дасть змогу: 

-   удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою 

забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту; 

-    забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної 

діяльності та саморозвитку; 

-  забезпечити компетентний підхід до освітнього процесу; 

-    забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства; 

-    задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти; 

-    упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

  

 

 


