
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Зміст 

Загальні положення освітньої програми закладу 3 

РОЗДІЛ  І. Умови забезпечення якості дошкільної освіти в закладі 4 

1.1. Нормативно-правове забезпечення  якості дошкільної 

освіти у закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк» 

5 

1.2. Інформація про роботу закладу 6 

1.3. Кількість вікових груп 8 

1.4. Кадрове забезпечення 9 

1.5. Якісна характеристика педагогічного колективу 10 

1.6. Пріоритетні завдання роботи закладу дошкільної освіти  

Розділ ІІ. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти 

11 

2.1. Термін навчання 11 

2.2. Програмно-методичного забезпечення освітнього 

процесу 

11 

2.3. Розподіл занять на тиждень 12 

Розділ ІІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, 

логічна послідовність їх вивчення  

13 

3.1. Зміст освітнього процесу закладу дошкільної освіти 13 

3.2. Використання інноваційних технологій в роботі 

педагогів 

17 

Розділ ІV. Термін навчання та форми організації освітнього 

процесу 

17 

4.1. Термін навчання 17 

4.2. Форми організації освітнього процесу 18 

4.3. Планування освітнього процесу та орієнтовна структура 

плану освітньої роботи 

19 

Розділ V. Система внутрішнього забезпечення якості освіти 22 

5.1. Опис та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

22 

5.2. Орієнтовні напрями, показники, методу збори 

інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та 

управлінських процесів у закладі дошкільної освіти 

23 

5.3. Перспективний план проведення самооцінювання  в 

закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк» на 2021-2028 р.р. 

24 

5.4. Очікувані результати щодо реалізації системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти 

25 

Розділ VІ. Моніторинг показників компетентності дітей за 

освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної 

освіти 

25 

6.1. План заходів з моніторингу якості освіти в закладі 

дошкільної освіти № 6 «Крунк» на 2021-2022 н.р. 

25 



3 
 

6.2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти 27 

Загальні положення освітньої програми закладу 

 

Освітня програма закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Крунк» 

комбінованого типу Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області на 2021-2022 навчальний рік розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», та згідно з Базовим 

компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом МОН 

України (від 12.01.2021 №33). 

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації 

закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

вихованцями обов'язкових результатів навчання (формування та набуття 

компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Освітня програма визначає:  

 загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті 

компетентності);  

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

послідовність їх реалізації;  

 форми організації освітнього процесу;  

 систему внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Зміст освітньої програми передбачає:  

 формування економічної та екологічної свідомості дитини та 

відповідальності за свої дії; 

 формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини;  

 утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини;  

 розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

 

Мета і завдання освітньої програми:  

 забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в 

закладі дошкільної освіти;  

 забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;  

 створення психологічно сприятливої атмосфери для дитини; 

 турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний 

розвиток кожної дитини;  

 творча організація (креативність) освітнього процесу, за якої 

максимально активізується діяльність дитини в пізнанні 

навколишнього світу, реалізації її творчих задумів та мрій;  

 побудову взаємин із вихованцями на засадах партнерства; 
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 формування безпечного освітнього середовища на основі 

гуманістичних цінностей; 

 педагогічне просвітництво та соціально-психологічний супровід сімей 

своїх вихованців; 

 забезпечення психолого-педагогічного просвітництва батьків. 

 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;  

 корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну 

спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад 

дітей в умовах закладу дошкільної освіти;  

 підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти. 

 інтегрований підхід до організації змісту та навчального процесу задля 

формування цілісної картини світу дитини та основ її світогляду; 

 створення сучасного універсального освітнього середовища 

(доступного, безпечного, розвивального тощо). 

 

 

РОЗДІЛ І. Умови забезпечення якості дошкільної освіти в закладі 

 

1.1. Нормативно-правове забезпечення  якості дошкільної освіти у 

закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк» 

 

Діяльність закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Крунк» 

комбінованого типу Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області (далі – заклад дошкільної освіти № 6 «Крунк») 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Указу Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання», Базового компоненту дошкільної 

освіти (нова редакція) наказ МОН від 20.01.2021р.; Положення про 

дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2003 №305), 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), листів 
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Міністерства освіти і науки: «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної», лист МОН України «Про розроблення програм для 

дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), листів Міністерства освіти і 

науки: «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків 

дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473); «Щодо організації 

роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 

02.09.2016 №1/9-454); «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456); «Щодо 

організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 

11.10.2017 №1/9-546); «Щодо забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9-249); «Щодо окремих питань 

діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році» (від 

10.08.2021 № 1/9-406); «Про переліки навчальної літератури та навчальних 

програм рекомендованих МОН України для використання в освітньому 

процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному році» ( від 09.08.2021 № 

1/9-404); «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 

14.02.2019 №1/11-1491); «Про створення безпечного освітнього середовища в 

закладі освіти та попередження і протидії боулінгу (цькуванню)» (від 

14.08.2020 №1/9-436); «Про затвердження наказу МОН України від 28 грудня 

2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки боулінгу 

(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» (від 

11.02.2020 №1/9 – 80), а також Постановою Головного державного 

санітарного лікаря України МОЗ України «Протиепідемічні заходи у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» (від 22.09.2020 №55); власного Статуту 

(затверджено рішенням Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області 05.02.2021 року № 92-3-VIIІ.)  та інших нормативно-

правових документів в сфері освіти.  

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Крунк» комбінованого типу 

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області 

спрямовує 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. 
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1.2. Інформація про роботу закладу 

 
Директор закладу Л.Д. Гусєва,  «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти 

України», має Почесну грамота Верховної Ради України «За заслуги 
перед українським народом», нагрудний знак «Софія Русова». На посаді 

працює з 01.12.1989 року.  
Адреса закладу м. Славутич,  Київська область, Єреванський кв.-л., буд. 14 
Проект споруди 

закладу  
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 «Крунк» комбінованого 

типу Славутицької міської ради Київської області функціонує в окремо 

побудованій двоповерховій споруді авторського індивідуального проекту 

вірменських архітекторів. Проект будівлі дошкільного закладу у 1988 

році отримав Державну премію СРСР в області архітектури.  
Наші контакти  Телефони: (04579) 2-02-98, 2-13-99, 2-13-95 

Адреса сайту в мережі Інтернет: krunk.com.ua 

Електронна адреса закладу: krunk-6@ukr.net 

Сторінка закладу у facebook: Крунк Славутич 
Заклад засновано 13 вересня 1989  року 

 
Чинний Статут 

закладу  

  

2021 

Статут закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №6 «Крунк» 

комбінованого типу, затверджений рішенням Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської області 05.02.2021 року № 92-3-VIIІ. 

Режим роботи 

закладу  
Робочі дні: понеділок - п'ятниця  7.45 – 18.45  

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні 
Головна мета 

діяльності  
Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо 

доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, 

збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я, 

задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей. 
Мова навчання Українська 
Науково-методична 

проблема  
Формування толерантності та культури добросусідства в умовах 

дошкільного навчального закладу  
Кількість груп 9 груп: 6 – груп загального розвитку (для дітей раннього, молодшого, 

середнього, старшого дошкільного віку); 3 – спеціальні групи для дітей  з 

особливими потребами. 
Кількість дітей 

станом на 01.09.2021 
159, з них у групах раннього віку – 36 дітей, у спеціальних групах – 45 

дітей, у групах загального розвитку – 78 дітей. 
Кількість 

співробітників 

станом на 01.09.2021 

Усіх співробітників – 52, з них педагогів - 25 

Професійний рівень 

педагогів на 

01.09.2021 

Вища кваліфікаційна категорія - 9 

І кваліфікаційна категорія – 3 

ІІ кваліфікаційна категорія – 0 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 1 

тарифний розряд – 11 

Педагогічне звання «Вихователь-методист» – 13 

Педагогічне звання «Учитель-методист» - 2 

Педагогічне звання «Старший вихователь» – 1 
Професійні відзнаки 

педагогів за весь 

період діяльності 

закладу  

Заслужений працівник освіти України – 1 

Відмінник освіти України – 3 

Почесна грамота Верховної Ради України – 1  

Грамота Міністерства освіти і науки України – 5 

Нагрудний знак «Софія Русова» - 2 

mailto:krunk-6@ukr.net
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Державні освітні 

програми, за якими 

працює заклад 

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 

2. Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні. 

3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 

4. Навчально-виховні програми та методичні рекомендації для 

спеціалізованих дошкільних закладів для дітей з вадами зору. 

5. Програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі 

зниженим зором від народження до шести років» (Авт. Бутенко В.В., 

Вавіна Л.С., Гудім І. М.). 
Внутрішні 

нормативні 

документи, що 

регламентують 

діяльність закладу 

1. Статут закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №6 «Крунк» 

комбінованого типу, затверджений рішенням Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської області 05.02.2021 року № 92-3-VIIІ. 

2. Довідка АБ № 365887 з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ). 

3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01 № 

462372. Ідентифікаційний код юридичної особи 26001787 

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Крунк» комбінованого типу, 

затверджено загальними зборами колективу протокол № 05 від 

10.09.2021 року, погоджено головою первинної профспілкової 

організації 02.06.2016 року, введено в дію наказом по закладу № 30аг від 

10.09.2021 року. 

5. Положення про Раду дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

№ 6 «Крунк» комбінованого типу, погоджено головою ради закладу  

10.09.2021 року, розглянуто та прийнято на загальних зборах  колективу 

закладу, протокол № 05 від 10.09.2021 року, введено в дію наказом по 

закладу № 30аг від 10.09.2021 року. 

6. Положення про батьківський комітет дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 6 «Крунк» комбінованого типу, погоджено 

головою батьківського комітету закладу  10.09.2021 року, розглянуто та 

прийнято на загальних зборах  колективу закладу, протокол № 05 від 

10.09.2021 року, введено в дію наказом по закладу № 30аг від 10.09.2021 

року. 

7. Угода № 1 від 01.09.2021 про співпрацю закладу дошкільної освіти та 

закладу загальної середньої освіти. 

8. Договір на надання послуг із бухгалтерського обслуговування. 
Основні та 

додаткові 

педагогічні послуги 

Методична служба: завідуюча, вихователь-методист, керівники творчих 

об’єднань педагогів, референтна група впливових педагогів для 

швидкого реагування за результатами всіх заходів в закладі, педагогічна 

рада, рада закладу; 

Валеологічна служба: лікар-педіатр (консультант), лікар-офтальмолог 

(консультант),  старша медсестра, інструктор з фізкультури, інструктор з 

плавання;  

Соціально-психолого-корекційна служба: практичний психолог, вчителі-

дефектологи (тифлопедагоги) 

 Функціонують: 9 групових приміщень зі спальнями та приймальнями, 9 
вуличних майданчиків, харчоблок, пральня; 

 Основні освітні послуги: музичний зал Smart room, міні-музей 
«Українська світлиця», кабінет практичного психолога «Лекотека», 

методичний кабінет з бібліотекою; 

 Фізкультурно-оздоровчі послуги: фізкультурний зал, фізкультурний 
вуличний майданчик, басейн, кабінет для фізіотерапевтичного лікування 

і фітотерапії, інгаляторій, кабінет охорони зору; 
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 Додаткові освітні послуги (нові компоненти предметної сфери): зал 
Smart room з встановленим мультимедійним обладнанням, як початок 

реалізації прогресивної концепції ефективної взаємодії людини з 

навчальним простором, виставочна галерея для дорослих і дітей, 

лекотека з ігровим залом, зимовий сад тифлоцентр, кабінет гурткової 

роботи. 

 

1.3. Кількість вікових груп 

В 2021/2022 навчальному році заклад працюватиме за п’ятиденним 

робочим тижнем з дванадцяти годинним перебуванням дітей.  

Функціонуватиме 9 груп, які укомплектовані за віковими ознаками: 

- 2 групи для дітей раннього віку від 1 до 3 років; 

- 4 групи для дітей дошкільного віку від 3 до 6 років; 

- 3 спеціальні групи для дітей зі зниженим зором віком від 3 до 6 років. 

№ 

приміщення 
Назва групи Назва вікової групи 

Вік 

дітей 

Вихователь, 

помічник вихователя 

№ 3 «Вінні-Пух» ранній вік 2-3 

Марина Новик 

Яна Івасенко 

Тетяна Унгар 

№ 4 «Чебурашка»  ранній вік  2-3 
Інна Ткаченко 

Юлія Бондаренко 

 

№ 7 

 

«Сонечко» 
молодший  

дошкільний вік 
3-4 

Людмила Соменко  

Наталія Кожевникова 

Євгенія Захлєбіна 

№ 5 «Теремок» 
середній  

дошкільний вік  
4-5 

Лілія Кириченко  

Інна Смульська 

№ 9 «Ягідка» 
середній  

дошкільний вік 
4-5 

Наталія Семендяй  

Неля Пилеко 

№ 6 

 

«Перлинка» 

 

старший  

дошкільний вік  

 

5-6 

Наталія Лутченко  

Світлана Шевченко 

Тетяна Крижанівська 

№ 8 «Барвінок» 

різновікова 

спеціальна група для 

дітей зі зниженим 
зором 

3-6 

Тамара Вишневецька  

Наталія Щербак  

Наталія Мойсієнко 

№ 10 
«Дружна 

сімейка» 

різновікова 

спеціальна група для 

дітей зі зниженим 

зором 

3-6 

Світлана Грук  

Валентина Трухан  

Зінаїда Саченок  

№ 11 «Дзвіночки» 

різновікова 

спеціальна група для 

дітей зі зниженим 

зором 

3-6 

Людмила Кокарева  

Лариса Кокорєва  

Наталія Черниченко  

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи в 

закладі обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, 

роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична 

зали, працюють кабінети: методичний, гурткової роботи, психологічний, 
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тифлоцентр, плавальний басейн, «Українська світлиця», медичний блок з 

фізіотерапевтичним обладнанням, кабінет охорони зору, всі технологічні та 

побутові приміщення.  

 

1.4. Кадрове забезпечення 

Дошкільний заклад освіти укомплектовано у відповідності до штатного 

розпису. Кількість працівників закладу – 52, з них: 

- керівники – 2; 

- педагогічні працівники – 23; 

- медичний персонал – 3; 

- обслуговуючий персонал – 24. 

 Кількість керівників за посадами: директор – 1, завідуюча 

господарством – 1; педагогічних працівників за посадами: вихователь-

методист – 1, музичний керівник – 1, вихователь –16, керівник гуртка – 1, 

інструктор з фізичного виховання – 1, практичний психолог – 1, вчитель-

дефектолог – 2. 

 

1.5. Якісна характеристика педагогічного колективу 

№ П.І.Б. Посада Освіта Кваліфік. 

категорія, 

тарифний 

розряд 

Проф. 

відзнаки 

Стаж  роботи Підвищення  

кваліфікації 

Заг. Пед. Атест. Курси 

1.  Гусєва Л.Д. завідувач   пов. вища спеціаліст заслужений 

працівник 

45,06 45,06 2018 2019 

2.  Акименко І.І. вч.-дефект пов. вища вища відмінник 

учит-мет. 

36,11 28,11 2019 2018 

3.  Ведмідь Н.М. вихователь неп.вища 10 т/р  39,07 29,07  2021  2020 

4.  Вишневецька Т.Д. вихователь пов. вища вища вих-мет 25,00 25,00 2019  2019 

5.  Грук С.М. вихователь пов. вища вища вих-мет 30,08 27,07 2019  2019 

6.  Доброта Н.Г. муз. керів. неп.вища 9 т/р вих-мет. 25,01 25,01 2019 2019 

7.  Житник Л.М. психолог пов. вища І категорія вих-мет. 33,10 15,10 2001 2000 

8.  Івасенко Я.С. вихователь базова 

вища 

10 т.р.  4,08 2,11 - ВНЗ 

2017 

9.  Кириченко Л.А.  вихователь неп.вища 11 т/р вих-мет. 25 24,11 2019 2018 

10.  Кожевникова Н.В. вихователь базова 

вища 

10 т/р  10,00 4,04 - ВНЗ 

2021 

11.  Кокарева Л.Б. вихователь пов. вища вища   вих-мет. 32,00 32,00  2021  2020 

12.  Кокорєва Л.В. вихователь пов. вища вища   вих-мет. 31,07 31,07  2017 2017 

13.  Лотоцька Л.В. ін. з фіз-ри пов. вища вища вих-мет. 36,03 36,03 2019 2019 

14.  Лутченко Н.А. вихователь пов. вища І категорія  29,04 15,00 2017 2015 
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1.6. Пріоритетні завдання роботи закладу дошкільної освіти 

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти №6 

«Крунк» у 2021-2022 навчальному році буде здійснюватись за пріоритетним 

екологічним напрямом роботи та буде спрямована на реалізацію таких 

завдань:  

1. Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних 

технологій, організації освітнього процесу на засадах особистісно 

зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегративного підходу 

(SТRЕАМ – освіта) до організації дитячої життєдіяльності. 

2. Організація роботи щодо взаємодії педагогічних працівників закладу 

дошкільної освіти з батьками вихованців, впровадження дистанційних 

форм спілкування з батьками. 

3. Створення сприятливих умов для організації роботи щодо формування 

екологічної свідомості та екологічної культури дошкільників. 

Педагоги закладі дошкільної освіти забезпечують засвоєння 

здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні 

вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту 

дошкільної освіти України.  Зміст та організація освітнього процесу у закладі 

дошкільної освіти визначаються принципами науковості, систематичності, 

активності, природовідповідності, які вимагають від педагога такої 

організації освітньо-виховного процесу, за якої максимально активізується 

діяльність дитини в пізнанні навколишнього світу, реалізації її творчих 

задумів та мрій. 

 

 

 

15.  Надточей В.О. вихователь-

методист 

пов. вища вища старший 

вихователь 

24,01 24,01 2018 2018 

16.  Новик М.В. вихователь пов. вища 11 т/р  2,10 2,00 - ВНЗ 

2020 

17.  Савченко С.Ю. вч.-дефект. пов. вища вища учит-мет. 34,09 34,09  2021 2020 

18.  Семендяй Н.М. вихователь пов. вища вища вих-мет. 12,04 12,04 2019 2019 

19.  Соменко Л.А. вихователь пов. вища І категорія  29,5 29,2 2017 2017 

20.  Ткаченко І.А. вихователь пов. вища 10 т/р  5,11 3,9 - - 

21.  Трухан В.П. вихователь пов. вища вища   відмінник  

вих-мет. 

42,11 42,11 2019  2019 

22.  Шевченко С.М. вихователь неп.вища 11 т/р вих-мет. 29,9 28,1 2017 2017 

23.  Щербак Н.М. вихователь неп.вища 11 т/р вих-мет. 30,05 30,05  2021 2020 
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Розділ ІІ. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти 

 

2.1. Термін навчання 
Навчальний рік у закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк»  починається 

1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий період 

(під час якого освітня робота здійснюється відповідно до 

інструктивнометодичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

– з 1 червня по 31 серпня 2022 року.  

 

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись 

канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім 

фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.  

Орієнтовні терміни проведення канікул:  

літні – з 1 червня до 31 серпня 2022 року;  

осінні – з 11 жовтня до 17 жовтня 2022 року; 

зимові – з 25 грудня 2021 до 09 січня 2022 року; 

весняні – з 05 березня до 13 березня 2022 року. 

 

2.2. Програмно-методичного забезпечення освітнього процесу 

  Освітній процес у закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Крунк» 

комбінованого типу Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області здійснюється відповідно до програмно-методичного 

забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними 

та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки 

України.  

Відповідно до рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти № 

6 «Крунк» (протокол від 31.08.2021 №1) освітній процес здійснюється за 

програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та 

парціальними програмами.  

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти 

забезпечується через Програму розвитку дитини від народження до шести 

років «Я у Світі» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист 

Міністерством освіти і науки України від 12.07.2019 № 1/11–6326). 

Організація освітнього процесу у спеціальних групах для дітей з 

порушенням зору здійснюється за Програмно-методичним комплексом 

розвитку незрячих дітей від народження до 6 років: програма розвитку дітей 

з важкими порушеннями зору від 3 до 6 років / І. М. Гудим, Л. С. Вавіна., 

рекомендована Міністерством освіти і науки України  (Лист №1/11-18797 від 

5 грудня 2012 року). 
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Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти 

реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у 

різні види діяльності.  

У 2021/2022 навчальному році буде упроваджуватись парціальна 

програма для інтеграції її змісту у різні види діяльності: «STREAM-освіта, 

або Стежинки у Всесвіт». Альтернативна програма формування культури 

інженерного мислення у дітей перед шкільного віку (Лист ІМЗО 18.05.2020 

№22.1/12-Г-274).  

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників 

здійснюється шляхом інтеграції завдань у різні види діяльності при проведені 

занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя 

Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 

№2.1/12-Г-85). 

У 2021/2022 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків: 

«Рукотворне чудо» (художньо-естетичне спрямування), керівник Ніна 

Ведмідь та «Чудово нам грати в оркестрі» (музичне спрямування), керівник 

Надія Доброта. 

Діяльність гуртків здійснюється за такими програмами: «Рукотворне 

чудо»: парціальна програма розвитку основ художньо-естетичної культури у 

дітей дошкільного віку. Автор: Ведмідь Н.М., (схвалена КВНЗ КОР 

«Академія неперервної освіти», протокол від 02.02.2017 № 1); «Чудово нам 

грати в оркестрі»: парціальна програма гуртка для дітей 5-6 року життя. 

Автор: Доброта Н.Г., (схвалена КНЗ КОР «КОІПОПК» протокол від 

26.02.2015 № 2). 

Планування та організація життєдіяльності у закладі дошкільної освіти 

№ 6 «Крунк» здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-

тематичного принципу планування. 

2.3. Розподіл занять на тиждень 

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, 

вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України 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 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 

2021-2022 навчальному році» (від 10.08.2021 № 1/9-406) за Програмою 

розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» у 2021/2022 

навчальному році загальний обсяг тижневого навантаження за віковими 

групами становитиме:  
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Вид заняття орієнтовна кількість занять на тиждень 

другий 

рік життя 

третій рік 

життя 

четвертий 

рік життя 

п’ятий рік 

життя 

шостий рік 

життя 

художньо-естетичний розвиток 

музична діяльність 2 2 2 2 2 

образотворча 

діяльність 

1 1 1 мал. 

0,5 ліпл./ 

1 апл 

1 мал. 

1 ліпл./ 

1 апл 

1 мал. 

1 ліпл./ 

0,5 апл 

конструювання 1 1 0,5 0,5 0,5 

Фізичний розвиток 

Фізкультура 2 2 2 2 2 

Плавання - - 2 2 2 

Пізнавальний розвиток 

Сенсорний 

розвиток 

1 1 - - - 

Ознайомлення з 

довкіллям 

1 1 - - - 

Ознайомлення із 

соціумом та 

власним Я 

- - 0,5 1 1 

Ознайомлення із 

природним 

довкіллям 

- - 0,5 1 1 

Логіко-

математичний 

розвиток 

- - 0,5 1 1 

Мовленнєвий розвиток 

Розвиток мовлення 0,5 1 1 1 1 

Художня 

література 

0,5 1 0,5 0,5 1 

Підготовка до 

навчання грамоти 

- - - - 1 

Усього 9 10 11 12 14 

 

Розділ ІІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, 

логічна послідовність їх вивчення  

3.1. Зміст освітнього процесу закладу дошкільної освіти 

Зміст освітнього процесу в закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк»  у 

2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток 

компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового 

компонента: 

Освітня лінія Зміст освітнього процесу 

Особистість дитини Передбачає: - формування позитивного 

образу «Я», створення бази особистісної 

культури дитини, її активної 

життєдіяльності; - виховання в дитини 

позитивного ставлення до своєї 
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зовнішності, формування основних 

фізичних якостей, рухових умінь, 

культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок 

та навичок безпечної життєдіяльності. На 

кінець дошкільного періоду життя в дитини 

мають бути сформовані базові якості 

особистості: довільність, самостійність і 

відповідальність, креативність, 

ініціативність, свобода поведінки і 

безпечність, самосвідомість, самоставлення, 

самооцінка. 

Дитина в соціумі Передбачає: формування у дітей навичок 

соціально визнаної поведінки, вміння 

орієнтуватись у світі людських взаємин, 

готовності співпереживати та співчувати 

іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, 

як носіями суспільно-історичного досвіду 

людства, в дитини з’являються інтерес та 

вміння розуміти інших, долучатися до 

спільної діяльності з однолітками та 

дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля 

для досягнення спільного результату, 

оцінювати власні можливості, поважати 

бажання та інтереси інших людей. 

Взаємодія з іншими людьми є своєрідним 

видом входження дитини в людський 

соціум, що вимагає уміння узгоджувати 

свої інтереси, бажання, дії з іншими 

членами суспільства. 

Дитина в природному довкіллі Передбачає: природничу освіченість через 

наявність уявлень дитини про живі 

організми і природне середовище, 

багатоманітність явищ природи, причинно-

наслідкові зв’язки у природному довкіллі та 

взаємозв’язок природних умов, рослинного 

і 16 тваринного світу, позитивний і 

негативний вплив людської діяльності на 

стан природи. Ціннісне ставлення дитини 

до природи виявляється у її 

природодоцільній поведінці: виважене 

ставлення до рослин і тварин; готовність 

включатись у практичну діяльність, що 

пов’язана з природою; дотримування 

правил природокористування. Містить 

доступні дитині дошкільного віку уявлення 

про природу планети Земля та Всесвіт, 

розвиток емоційноціннісного та 

відповідального екологічного ставлення до 
природного довкілля. 

Мовлення дитини Передбачає: засвоєння дитиною культури 

мовлення та спілкування, елементарних 

правил користування мовою у різних 
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життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як 

засобом пізнання і способом специфічно 

людського спілкування є найвагомішим 

досягненням дошкільного дитинства. Мова 

виступає «каналом зв’язку» для одержання 

інформації з немовних сфер буття, засобом 

пізнання світу від конкретночуттєвого до 

понятійно-абстрактного. Мовленнєве 

виховання забезпечує духовно-емоційний 

розвиток дитини через органічний зв’язок із 

національним вихованням. Мовленнєва 

діяльність дітей дошкільного віку 

складається із різних видів говоріння та 

слухання, під час якої формуються 

мовленнєві вміння і навички. Вивчення 

української мови в дошкільних навчальних 

закладах національних спільнот передбачає 

залучення дітей інших національностей, які 

є громадянами України, до оволодіння 

українською мовою як державною на рівні 

вільного спілкування з іншими дітьми і 

дорослими, виховання інтересу та 

позитивного ставлення до української мови. 

Дитина в світі культури Передбачає: формування почуття краси в її 

різних проявах, ціннісного ставлення до 

змісту предметного світу та світу 

мистецтва, розвиток творчих здібностей, 

формування елементарних трудових, 

технологічних та художньо-продуктивних 

навичок, самостійності, культури та безпеки 

праці. Результатом оволодіння дитиною 

різними видами предметної та художньої 

діяльності є сформоване емоційноціннісне 

ставлення до процесу та продуктів творчої 

діяльності, позитивна мотивація досягнень; 

здатність орієнтуватися в розмаїтті 

властивостей предметів, розуміти різні 

способи створення художніх образів, 

виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм 

художньо-продуктивної діяльності, а також 

оволодіння навичками практичної 

діяльності, культури споживання. 

Гра дитини Передбачає: розвиток у дітей творчих 

здібностей, самостійності, ініціативності, 

організованості в ігровій діяльності та 

формування у них стійкого інтересу до 

пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. 

Гра забезпечує задоволення ігрових 17 
уподобань кожної дитини, сприяє 

виникненню дружніх, партнерських 

стосунків та ігрових об’єднань за 

інтересами, спонукає до обміну думками, 
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оцінювання себе й інших, заохочує до 

імпровізації, висловлювання власних 

оцінноетичних суджень. 

Дитина в сенсорнопізнавальному просторі Передбачає: сформованість доступних для 

дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, 

що відображають ознаки, властивості та 

відношення предметів і об’єктів 

довколишнього світу. Показником 

сформованості цих уявлень є здатність 

дитини застосовувати отримані знання у 

практичній діяльності (ігрова, трудова, 

сенсорно-пізнавальна, математична тощо), 

оволодіння способами пізнання дійсності, 

розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-

образного, словесно-логічного мислення. 

Сенсорно-пізнавальна освітня лінія 

спрямована на інтеграцію змісту 

дошкільної освіти, формування у дітей 

пошуково-дослідницьких умінь, 

елементарних математичних уявлень, 

цілісної картини світу, компетентної 

поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні 

працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, 

визначених у освітніх програмах, зазначених у розділі І.  

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у закладі 

дошкільної освіти № 6 «Крунк» визначено зміст і структуру освітнього 

процесу за інваріантною складовою.  

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на 

державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти 

систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за 

вище названими освітніми лініями.  

У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також 

наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної 

частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на 

рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі. 

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що 

включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень 

соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в 

структурі неперервної освіти.  

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації 

освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у 

блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.  
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3.2. Використання інноваційних технологій в роботі педагогів 

 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 

навчальному році в закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк»  

використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме: 

 
№ 

з\п 

Назва педагогічної технології, автор Керівник 

1. «Мамина школа» за методикою 

М.Монтесорі  

Кафедра груп для дітей раннього віку.  

Я.Івасенко, І. Ткаченко, М. Новик  

2. «Навчання дітей дошкільного віку 

читанню»  методика М.Зайцева  

В. Трухан, вихователь спеціальної групи 

для дітей з вадами зору 

3. «Навчально- виховні програми та 

методичні рекомендації для 

спеціальних дошкільних закладів з 

вадами зору» К.М.Скляр 

Кафедра різновікових спеціальних груп 

для дітей з вадами зору. 

Л. Кокорєва, Л.Кокарева, В. Трухан,  

С. Грук 

4. Метод Карла Орфа; 

Карл Орф. 

Н. Доброта, музичний керівник 

 

5. «Театр фізичного виховання»; 

М.Єфіменко. 

Інструктор з фізкультури: 

Л.Лотоцька 

6. «Нетрадиційні техніки малювання» 

Е. Бєлкіної 

Н.Щербак, вихователь  

9. «Метод проектів» 

Д. Дьюї, В.Кілпатрик 

Педагоги закладу 

10. «Вправи на тренування очних 

функцій»; Метод В.Шичко - У.Г.Бейтс  

І. Акименко, С. Савченко, вчителі-

дефектологи 

 
 

Розділ ІV. Термін навчання та форми організації освітнього процесу 

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня 

програма закладу дошкільної освіти № 6 «Крунк» визначає мету, завдання 

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

 

4.1. Термін навчання.  

 

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк»  починається 

1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий період 

(під час якого освітня робота здійснюється відповідно до 

інструктивнометодичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

– з 1 червня по 31 серпня 2022 року.  

 

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись 

канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім 

фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.  

Орієнтовні терміни проведення канікул:  

літні – з 1 червня до 31 серпня 2022 року;  



18 
 

осінні – з 11 жовтня до 17 жовтня 2022 року; 

зимові – з 25 грудня 2021 до 09 січня 2022 року; 

весняні – з 05 березня до 13 березня 2022 року. 

 

4.2. Форми організації освітнього процесу 
 

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).  

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 проводяться такі заняття:  

– інтегровані;  

– комплексні.  

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм 

навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на 

дітей.  

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.  

 

Примітка: тривалість занять поступово, з дорослінням дітей збільшується:  

 для дітей четвертого року життя – до 15-20 хв; 

 для дітей п’ятого року життя – до 20-25 хв; 

 для дітей шостого року життя – до 30-35 хв. 

 

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від 

віку дітей.  
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4.3. Планування освітнього процесу та орієнтовна структура плану 

освітньої роботи 

 

Планування освітнього процесу в закладі здійснюється за блочно-

тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, 

послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу та має 

наступну структуру: 

 

І. Вступ 

 

Блок № 1 «Перспективний  план роботи» 

1. Річні завдання ЗДО на поточний навчальний рік. 

2. Завдання роботи групи на поточний навчальний рік. 

3. Перспективний план роботи групи на рік (Основні освітні завдання)   

4. Перспективний план роботи з батьками.  

 

Блок № 2 «Відомості про вихованців» 
1. Список дітей групи 

2. Відомості про звуковимову 

 

Блок № 3 «Зміст освітньої роботи» 

1. Орієнтовний режим дня групи 

2. Орієнтовний розклад занять  

3. Розклад роботи гуртків  

4. Орієнтовне перспективне тематичне планування  

 

ІІ. Календарний план освітньої роботи 

 

Блок № 1 «Рухова діяльність» 

1. Комплекс вправ ранкової  гімнастики (на два тижні з ускладненням на 

другий тиждень) 

2. Комплекс вправ гімнастики після денного сну  

3. Комплекс вправ гімнастики для очей (Офтальмотренаж) (для спеціальних 

груп) 

4. Загартувальні заходи (назва, норми), назви фізкультпауз або 

фізкультхвилинок 

5. Тематика заходів з ОБЖД  

6. Тематика фізкультурних свят та розваг, днів здоров’я (В групах для дітей 

раннього віку «День здоров’я» не планується).  

7. Рухливі ігри, елементи спортивних ігор та вправ 

8. Прогулянки-походи  за межі дитячого садка  

9. Самостійна рухова діяльність дітей та ін.  
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Блок № 2 «Навчальна діяльність» 
 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Тема тижня 

Освітня лінія 

Освітня лінія 

«Особистість 

дитини» 

«Дитина в 

соціумі» 

«Дитина в 

природному 

довкіллі»  

Освітня лінія 

«Дитина в 

сенсорно-

пізнавальному 

просторі» 

 

Освітня лінія 

«Мовлення 

дитини» 

Освітня лінія 

«Дитина у світі 

культури»  

 

Освітня лінія 

«Діяльність 

дитини» 

Підтема тижня, 

тема дня 

Підтема тижня, 

тема дня 

Підтема тижня, 

тема дня 

Підтема тижня, 

тема дня 

Підтема тижня, 

тема дня 

Зміст освіти 

Загальна 

пізнавальна 

активність. 

Соціально-

моральна 

активність 

Логіко-

математична 

активність 

Мовленнєва 

активність. 

Емоційно-

ціннісна 

активність 

Художньо-

естетична 

активність. 

Творча 

(креативна) 

активність  

Проектна 

діяльність з 

урахуванням 

всіх форм 

активності 

Традиційна назва 

Ознайомлення з 

навколишнім, 

ознайомлення з 

художньою 

літературою.  

 

Математика  Розвиток 

мовлення 

Театральна 

діяльність   

Основи 

грамоти  

Малювання,  

аплікація, 

ліплення 

Конструювання, 

моделювання, 

паперова 

пластика, тісто 

пластика,  

фітодизайн 

тощо. 

 

Короткий опис (розділи міні-конспекту) інтегрованої організованої 

навчальної діяльності 
Дата   

Освітня лінія 

Змістовний блок 

Згідно з днем тижня або ситуативно 

Згідно з днем тижня або ситуативно 

Мета 2-3 речення з описом основних цілей  

Проблемна 

ситуація  

2-3 запитання до дітей 

Полілог, ділова 

розмова 

1-2 уточнюючі запитання до дітей. Опис можливих відповідей 

вихователя, конкретна наукова інформація з теми  

Пізнавальна, 

предметно-

практична, 

мовленнєва 

діяльність, 

соціальна 

взаємодія; 

Назви дидактичних ігор, вправ, завдань, дій з певного виду 

діяльності за темою  

Оцінка, 

самооцінка, 

самоконтроль 

Підсумок  
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Блок № 3 «Ігрова діяльність» 

Блок містить назви різних видів ігор, які плануються вихователем на місяць потижнево з 

урахуванням тематики тижня. Інформація представляється в таблиці за розділами: 

сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, ігри-драматизації, ігри за правилами 

(рухливі, хороводні, народні, дидактичні).  

 

Блок № 4 «Трудова діяльність» 

Блок містить коротку інформацію про різні види і форми праці, які згідно з віком 

організовуються вихователем для дітей як спільна партнерська діяльність. Інформація 

представляється у таблиці за розділами: доручення в куточку природи, чергування, 

колективна праця, індивідуальні доручення, ручна праця, праця в книжковому куточку, 

самостійна художня діяльність. Зміст розділів заповнюється вихователями відповідно з 

вимогами програми.  

 

Блок № 5 «Комунікативна діяльність» 

Блок містить інформацію про індивідуальні, підгрупові, колективні бесіди з дітьми на 

особистісні, морально-етичні теми, організацію й розігрування ситуацій міжособистісного 

спілкування, патріотичне та громадянське виховання, екологічні акції, музичні розваги 

тощо.  

 

Блок № 6 «Пізнавальна діяльність» 

У таблиці подається інформація про заплановані спостереження, екскурсії, дитяче 

експериментування, досліди, читання художньої літератури, словникову роботу, 

виховання звукової культури мови. Крім того за наявності в групі гуртка вказується 

тематика його занять.  

 

Блок № 7 «Індивідуальна робота з дітьми та батьками» 

Зміст роботи розкривається в таблиці за розділами: ім'я і прізвище дитини, базові якості 

особистості, конкретні освітньо-виховані, розвивальні, адаптаційні заходи (заняття, ігри, 

вправи, бесіди, розмови).  

Індивідуальна корекційно-формуюча робота з дітьми (для спеціальних груп). Планується 

за завданням вчителя-дефектолога. В таблиці вказується інформація про індивідуальну 

робота з дітьми за завданням вчителя-дефектолога. 

Робота з батьками планується  відповідно до річної циклограми роботи..  

 

Блок № 8 «Оснащення предметно-розвивального середовища» 

Описується весь необхідний демонстраційний, роздатковий, ігровий матеріал для 

розв'язання освітньо-виховних та розвивальних завдань теми тижня. 

 

Блок № 9 «Мої особисті враження, спостереження за дітьми»  

 
 

 В спеціальних групах, відповідно до особливостей розвитку дитини 

проводяться корекційно-розвивальні заняття вчителями-дефектологами за 

окремим графіком та лікувально-корекційних заходи за персональними 

планами для кожної дитини. У спеціальних групах запроваджено охоронний 

режим зорових навантажень під час освітньої діяльності. 

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента 

дошкільної освіти у освітня програма закладу дошкільної освіти № 6 

«Крунк» проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: 
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задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, 

розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу 

творчість, своєчасно виявляти обдарованість. 

Вищезазначені форми організації освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти № 6 «Крунк» реалізуються в рамках: плану роботи закладу 

дошкільної освіти № 6 «Крунк» на 2021/2022 н.р. та режиму роботи груп та 

закладу дошкільної освіти № 6 «Крунк».  

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, в закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк»  

організовано роботу консультативного пункту. 

Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми дошкільного 

віку проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи (в 

періон адаптивного карантину з урахуванням протиепідемічних заходів).  

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які 

їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів 

консультативного пункту закладу: вихователя-методиста, вихователів, 

практичного психолога, медичної сестри старшої, вчителів дефектологів.  

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності 

здобуття дошкільної освіти (в разі виявлення) здійснюється 

соціальнопедагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоров’я та інших 

причин не відвідують заклад дощкільної освіти, але проживають на його 

території обслуговування (станом на 01.09.2021 таких дітей не виявлено). 

 

Розділ V. Система внутрішнього забезпечення якості освіти 

 

5.1. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу 

дошкільної освіти розроблено відповідно до вимог Закону України «Про 

освіту», стаття 41, Методичних рекомендацій з питань формування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної 

освіти, затверджених Наказом Державної служби якості освіти України від 

30.11.2020 № 01-11/71. 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

закладі дошкільної освіти (ясел-садка) №6 «Крунк» Славутицької міської 

ради Вишгородського району Київської області схвалено педагогічною 

радою закладу дошкільної освіти №6 «Крунк» протокол від 31.08.2021 № 1, 

затверджено і введено в дію наказом директора закладу дошкільної освіти 

№6 «Крунк» від 03.09.2021 № 102. 

https://www.sqe.gov.ua/images/materials/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%97%D0%94%D0%9E/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%92%D0%A1%D0%97%D0%AF%D0%9E_%D0%97%D0%94%D0%9E_2020.pdf
https://www.sqe.gov.ua/images/materials/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%97%D0%94%D0%9E/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%92%D0%A1%D0%97%D0%AF%D0%9E_%D0%97%D0%94%D0%9E_2020.pdf
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Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності 

та внутрішній моніторинг якості освіти, які дають змогу здійснювати 

систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного 

забезпечення, результатів. 

Процедури ВСЗЯО спрямовані на: 

● удосконалення системи планування та організації освітнього процесу, 

спрямованого на розвиток компетентностей здобувачів освіти; 

● посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи 

методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації 

педагогічних працівників; 

● забезпечення й удосконалення необхідних умов для оорганізації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти; 

● прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу дошкільної 

освіти, розвиток інформаційних систем з метою підвищення 

ефективності управління освітнім процесом; 

● максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про 

якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі 

оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної 

якості освіти. 

 

  

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».  

Самооцінювання освітньої діяльності включає:  

- самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів 

у ЗДО; 

 - оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.  

 

5.2. Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для 

оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у 

закладі дошкільної освіти 

 
Напрям 

оцінювання 
Показники Методи збору інформації 

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 
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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 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 

 

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо 

дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі 

справедливого оцінювання.  

 

5.3. Перспективний план проведення самооцінювання  в закладі 

дошкільної освіти № 6 «Крунк» на 2021-2028 р.р. 

 
Рік  Питання, що вивчається 

2021/2022 Комплексне самооцінювання за 4 напрямами 

 

2022/2023 Самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної 

освіти» 

2023/2024 Самооцінювання за напрямом «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення 

всебічного розвиткудитини дошкільного віку, набуття нею життєвого 

соціального досвіду» 

2025/2026 Самооцінювання за напрямом «Фахова діяльність педагогічних працівників 

закладу дошкільної освіти» 

2026/2027 Самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси закладу дошкільної 

освіти» 

2027/2028 Комплексне самооцінювання за 4 напрямами 
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5.4. Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

 

 Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та 

управлінських процесів у закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк».  

 Підвищення якості освіти в закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк»  на 

основі прийняття ефективних управлінських рішень.  

 Створення атмосфери довіри до закладі дошкільної освіти № 6 «Крунк» 

серед педагогічних працівників та батьків вихованців.  

 

 

VI. Моніторинг показників компетентності дітей за освітніми 

напрямами Базового компоненту дошкільної освіти 

 

Моніторинг індивідуального розвитку проводиться за методичним 

посібником «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим 

компонентом дошкільної освіти». 

 

6.1. План заходів з моніторингу якості освіти в закладі дошкільної освіти 

№ 6 «Крунк» на 2021-2022 н.р. 

 
№ Зміст роботи Термін Форма 

узагальнення 
Відповідальний Примітка 

1.  Моніторинг досягнень 

дітей дошкільного віку 

згідно з БКДО 

вересень 

січень 

травень 

звіти 

вихователів, 

практичного 

психолога 

зведена 

таблиця 

довідка 

Гусєва Л.Д. 

Житник Л.М. 

Надточей В.О. 

педагоги 

 

2.  Обстеження дітей на 

звукову вимову 

вересень, 

квітень 

довідка вихователі груп  

3.  Медико-педагогічне 

обстеження дітей з 

фізичного розвитку 

листопад, 

квітень 

довідка Надточей В.О. 

Савенко В.В. 

Йовенко О.І. 

Гаркуша Т.В.    

  

4.  Психологічна 

діагностика  

2р/рік довідка Житник Л.М.   

5.  Моніторинг організації 

освітнього процесу в 

ЗДО (за результатами 

анкетування вихователів, 

батьків). 

за 

потребою 

довідка Гусєва Л.Д. 

Надточей В.О. 

  

6.  Моніторинг навчально-

методичного 

забезпечення освітнього 

процесу в ЗДО 

вересень 

жовтень 

довідка Надточей В.О.  
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Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної 

освіти — процеси, параметри, критерії, інструменти та методи — затверджує 

педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається в групах і методичному 

кабінеті у теках відповідно до вікової категорії здобувачів освіти. 

Періодичність проведення моніторингу — два рази на рік: 

● на початку навчального року (жовтень) — проводиться з метою 

виявлення рівня розвитку дітей і коригування освітнього процесу по розділах 

освітньої програми з тими дітьми, які можуть успішно освоювати освітню 

програму, але потребують індивідуальної роботи;   

● у кінці навчального року (квітень — травень) — з метою 

порівняльного аналізу результатів на початок і кінець року. 

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки 

розвитку тієї чи тієї дитини. 

Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є 

основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

Моніторинг проводять вихователі, фахівці — музичний керівник, 

інструктор з фізичного виховання, вчитель-дефектолог. Психологічну 

діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей 

особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я 

здійснює медичний персонал закладу. За потребою діагностичні процедури 

може проводити вихователь-методист закладу дошкільної освіти. 

Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень 

ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують 

картину індивідуальної траєкторії розвитку і оцінюють єдину картину в 

віковій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своєчасні 

коригувальні дії, з наданням рекомендацій батькам або особам, які їх 

замінюють. 

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та 

групові результати організованого педагогами освітнього процесу. Оброблені 

результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на 

новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо. 

Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє 

аналітичну довідку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня 

освоєння програмного матеріалу за освітніми напрямами; формулює 

рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на новий навчальний 

рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу у 

групах. 

Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться у склад 

підсумкового аналізу діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік, 

обговорюється на засіданні педагогічної ради, що впливає на визначення 

річних завдань діяльності на новий навчальний рік. 
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Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів у формі 

психолого-педагогічного консиліуму фіксуються у плані роботи закладу 

дошкільної освіти.   

 

6.2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти 

 

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття 

компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового 

компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими 

здійснюється освітній процес.  

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку 

відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей 

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

музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; 

трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних 

знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно 

застосовувати набуту інформацію.  

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.  

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги 

планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а 

також індивідуальну роботу.  

 


