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Загалып положения
Мета 1 завдання Освггаьо1 программ дошюльного навчального закладу 

визначеш вщповщно до Базового компонента дошкшьноТ освгги, Статуту 
закладу, прюритетного напрямку його роботи.

Мета програми: створення умов та р1вних можливостей для здобуття 
яюсно! освгги кожним дошкшьником через урахування шдивщуальних 
особливостей дггей, упровадження партнерсько1 взаемод1'1 -  педагоги -  Д1ти -  
батьки, через прюритетну зор1ентованють на активьзащю творчого потенщалу 
дитини, залучення и саме до тих вщцв д1яльност1, яю найбшыде сприяють 
формуванню и життевоТ компетентности виявленню . штереЫв, розкриттю 
природних нахшив, зд1бностей та реашзаци права на вшьний виб1р практичних 
способ1в дш, занять за бажанням. Сприяти тому, щоб педагопчна д1яльшсть 
дедал! бшып ставала творчим здобутком кожного педагога, а не була простим 
функцюнуванням.

Завдання програми:
1. Реал1защя комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцш та 

напрям1в оргашзацп життед1яльносп д1тей вщповщно до освггшх лшш 
Базового компоненту дошкшьноТ освгги.

2. Дотримання вимог до обсягу необхщно'1 шформаци, життево важливих 
умшь 1 навичок, системи цшнюних ставлень дошюльниюв до св!ту та самих 
себе, передбачених змютом Базового компонента дошюльно!' осв1ти.

3. Розвиток базових якостей особистост1 дитини.
4. Продовження роботи ¡з забезпечення наступносп в контекст1 НУШ.

Осв1тня програма д1яльноси дошюльного навчального закладу 
зор!ентована на цшносп та штереси дошюльника, збереження дитячо!’ 
субкультури та створення умов для сошально-емоцшного благополуччя й 
адаптацп кожно'1 дитини в сощум1 дорослих та однол1тюв.

Структура осеШнъоъ програми

Роздш I. особливосп оргашзацп освитого  процесу
Роздш II. Прюритетш завдання на навчальний р к , шновацшна, 

експериментальна д1яльнють
Роздш III. Програмно-методичне забезпечення осв1тньо1 дкльносп.
Роздш IV. 1нструменти забезпечення якосп осв1ти.
Роздш V. 1нструменти проведения мошторингу освггнього процесу.



Роздш VI. Основш показники реал1заци освггньо! д1яльность

Прогнозований результат освггньо1 программ
Вщповщно до завдань плану роботи на 2020/2021 н.р.:

• оптим1зувати систему освггньо1 роботи з формування 
мед1акомпетентност1, розвитку мед1акультури та мед1аграмтносп здобувач1в 
осв1тнього процесу, сприяти становлению дошкшьно! мед!аосв1ти в контекст! 
регюнального шновацшного осв1тнього проекту «Науково-методичн! засади 
впровадження мед1аосв1ти в освггнш процес заклад1в дошкшьно! осв1ти».

Прогнозований результат програми 
для здобувач1в освши

Прогнозований результат 
програми для педагог1в

Сформований св1тогляд 
дошкшьника засобами мед1аграмотноси 
в рамках регюнального шновацшного 
осв1тнього проекту «Науково-методичш 
засади впровадження мед1аосвгги в 
освггнш процес заклад1в дошкшьно1 
освгги». Мед1аосвгга дошкшьна е 
принципово штегрованою [ спрямована 
на збалансований естетичний та 
штелектуальний розвиток особистосп 
дитини (включаючи р1зш форми 
штелекту, зокрема емоцшний, 
сощальний [ практичний штелект). 
Батьки об1знаш з основ та шформацп 
сучасного цифрового св1ту, шдвшцився 
1хнш р1вень мед1аграмотносп, вм1ють 
правильно регулювати використання 
нов1тшх технолопй д т м и , об1знаносп з 
використання шформацшно- 
комушкацшних технолопй, щоб пот1м 
краще зрозум1ти дггей.

Грамотне \ безпечне 
використання шформацшних 
технолопй I техшчних засоб1в 
навчання. Педагоги вмноть 
користуватися шформацшно- 
комушкативною техшкою, 
виражати себе [ спшкуватися за 
допомогою мед1азасоб1в, усшшно 
здобувати необхщну шформацпо, 
свщомо сприймати 1 критично 
тлумачити шформащю, отриману з 
р1зних мед1а, вщдшяти реальшсть 
вщ й в1ртуально1 симулящУ, тобто 
розум1ти реальшсть, 
сконструйовану мед!аджерелами.

• формувати здоров’язбрежувальну компетентнють дошкшьника на основ1 
цшеспрямованого виховання в д1тей цшшсного ставлення до власного здоров’я, 
побудови в них адекватно! реакцп на р1зноманггт чинники ризику для життя

Прогнозований результат програми 
для здобувач'ш освши

Прогнозований результат 
програми для педагог ¡в

У дошкшьника сформована 
здоров’язбрежувальна компетентнють на 
основ1 цшнюного ставлення до власного

Педагог волод1е 
здоров’язбережувальними 
технолопями навчання [ виховання,



здоров’я, розвинута адекватна реакщя на 
pÍ3HOMaHÍTHÍ чинники ризику для життя; 
сформований позитивний образ «Я», 
створена база особистюно! культури 
дитини, и активно! життед1яльност1, 
OCHOBHÍ ф1зичш ЯКОСИ, pyXOBÍ 
умшня,оздоровч1 навички та навички 
безпечно'1 життед1яльиость У вихованщв 
вироблений стереотип щодо безпеки в 
життевому npocTopi.

здатний орган13овувати 
здоров’язбережувальний ocBÍTHifí 
процес та розвивати 
здоров’язбережувальну 
компетентшсть вихованц1в.

• удосконалення д1яльност1 щодо впровадження шдходу «навчання через 
гру» в осв1тнш процес реал1зуючи програму «Безмежний c b ít  гри з Lego» в 
рамках проекту «Сприяння o c b ít h »;

Прогнозованийрезультат програми 
для здобувач1в осеши

Прогнозований результат 
програми для nedazozie

У дггей розвинеш важлив1 
компетентности, яю будуть 1м иеобхщш 
протягом усього життя. Стаючи 
частиною гри, дитина повшстю 
занурюеться у процес, бере на себе 
вщповщальшсть, стае цшеспрямованою, 
почуваеться комфортно, радюно, а 
головне -  мае можливють шщшвати 
д1яльнють 1 розвивати власну щею, 
активно взаемод1яти з 1ншими 
учасниками гри 1 в такий спос1б 
навчатися.

Власна защкавленють педагога в 
шноващях, сучасних методах i 
формах роботи з д1тьми. Творча 
1нтеграц1я програми "Безмежний 
c b ít  гри з LEGO" з освшпми 
програмами, за якими працюе 
колектив («Впевнений старт», 
«Украшське дошкшля»). Розвиток 
творчого потенщалу самого 
педагога, мотиващя до 
поглибленого вивчення програми 
Лего.

• опанувати 3m íc t , форми та методи оргашзаци осв1тнього процесу в 
трупах раннього BÍKy на o c h o b í н о в и х  моделей i педагопчних практик поданих 
науковими кер1вниками проекту всеукрашського р1вня «Педагопчн1 умови 
становления i розвитку особистосп на раншх етапах онтогенезу».

Прогнозований результат програми 
для здобувач1в oceimu

Прогнозований результат 
програми для nedazozie

Активна спрямованють на виконання д1й 
без допомоги дорослого, малюки 
виявляють npocTi форми самостшност!, 
усв1домлюють власне «Я», зароджуеться 
самосвщом1сть. Утворюються h o b í 
форми стосунгав м!ж д1тьми, поступовий

Удосконалена робота щодо 
зм1сту оргашзаци освзтнього 
процесу на o c h o b í н о в и х  моделей, 
поданих науковими кер1вниками 
проекту ВсеукраУнського р1вня 
«Педагопчн1 умови становления i



перехщ вщ ¡гор «поруч» та кор «на 
самотЬ> до спшьно1 1грово1 д1яльность 
Виникнення паростюв сюжетно-рольово*1 
гри, поява простих ¡грових сюжет1в. 
Подальший розвиток наочно-дшового 
мислення 1 поява елементарних вщцв 
мовленневих суджень про навколишнш 
свгг. Сформоваш навички
самообслуговування при забезпеченш 
пом1рно1 та доцшьно1 допомоги. Малюки 
активно використовують рузномаштне 
обладнання для сенсорного розвитку. У 
них розвинут1 позитивш почуття, 
пов’язаш з штелектуальною д1яльшстю, 
а також культура мислення, увага, 
пам'ять.
Вибудовування вщносин з батьками з 
позицп фах1вщв (педагопв), яю знають 
свою справу. У батьюв сформован! 
партнерсью вщносини з педагогами на 
основ1 конструктивного д1алогу.________

розвитку особистоси на раншх 
етапах онтогенезу», зокрема з 
питань перспективного та 
календарного планування освггнього 
процесу. В трупах раннього вжу 
педагогами створене для малкшв 
розвивальне середовище, яке 
оптимоуе творчий розвиток 
особистосп \ виводить його на 
вжову норму шдивщуальним 
шляхом. При оргашзацп осв1тнього 
процесу виховател! впроваджують 
ц тсн и й  пщхщ до формування 
дитячо1 особистосп, пщготовку и до 
безпроблемного входження в 
сощум, предметного [ природного 
середовища через освоения 
основних вщцв життед1яльност1 . 
Д1алоговий формат м1жособиспсно1 
взаемодп вихователя 1 дггей.

Роздш I. Особливост! оргашзацп освггнього процесу.

Поена назеа закладу 
дошкшъног освши

Сумський дошкшьний навчальний заклад (центр 
розвитку дитини) №13 «Купава» СумськоУ мюько!' ради

Нормативно- 
праеоее забезпечен- 
ня освшньог 
д'шлъност'1 закладу 
дошкшъног освши

Закон Украши «Про освггу» (нова редакщя), «Базового 
компоненту дошкшьно!' осв1ти, Саштарного регламенту 
для дошкшьних навчальних заклад1в (затверджено 
наказом Мшютерства охорони здоров’я Украши в!д 
24.03.2016 № 234), Гранично допустимого 
навантаження на дитину у дошкшьних навчальних 
закладах ргзних тип ¡в та форм власноси (затверджено 
наказом МОН Украши вщ 20.04.2015 № 446) та 
шструктивно-методичних рекомендацш Мшютерства 
освгги 1 науки Украши для використання в освггньому 
процесс закладов дошюльно!’ освгги:

^  1нструктивно-методичш рекомендаци «Щодо 
оргашзацп д1яльноси закладтв освгги, що забезпечують 
здобуття дошкшьно!' освгги у 2020-2021 навчальному 
рощ» (лист МОН Украши вщ 30.07.2020 № 1/9-411);

^  Про перелж навчально!' л1тератури, 
рекомендовано!' МОН Украши для використання у



закладах освгги у 2020-2021 н.р. (лист МОН Украши 
вщ 22.07.2020 № 1/9-394);

«Щодо освшпх програм у закладах дошюльно! 
освгги» (лист Мшютерства освгги [ науки УкраТни вщ 
09.12.2019 № 1/9-750);

У «Щодо оргашзацй медико-иедагопчного 
контролю на заняттях з ф!зкультури у закладах 
дошюльно! осв1ти» (лист Мшютерства осв1ти 1 науки 
Украши вщ 12.12.2019 № 1/9-765);

^  «Щодо комушкацп з дкьми дошюльного вжу з 
родин учасниюв ООС/АТО, внутр1шньо перем1щених 
ос1б та оргашзацй взаемодп з !хшми батьками» (лист 
Мшютерства освгги \ науки Украши вщ 12.12.2019 № 
1/9-766);

«Щодо створення шклюзивного освггнього 
середовища в закладах дошюльно! осв1ти» (лист 
Мшютерства освгги [ науки Украши вщ 25.06.2020 № 
1/9-348);

^  1нструктивно-методичш рекомендацп
«Оргашзащя роботи та дотримання вимог з питань 
охорони пращ та безпеки життед1яльиоси у закладах 
дошюльно! осв1ти» (лист МОН Украши вщ 14. 02. 
2019 1/11-1491);

^  Порядку оргашзацй д1яльносп шклюзивних груп 
у закладах дошюльно!' осв1ти (Постанова Кабшету 
Мшютр1в Украши вщ 10.04.2019 № 530).

^  Методичш рекомендацп щодо оргашзацй 
шклюзивного навчання в закладах освгги (лист МОН 
Украши вщ 26.06.2019 № 1/9-409);

^  Щодо забезпечення насту пносп дошюльно! та 
початково! освгги (лист МОН Украши вщ 19.04.2018 № 
1/9-249);

^  Щодо оргашзацй роботи з музичного виховання 
дггей у дошюльних навчальних закладах (лист вщ
02.09.2016 № 1/9-454);

^  Оргашзащя ф13культурно-оздоровчо! роботи в 
дошюльних навчальних закладах (лист МОН Украши 
вщ 02.09.2016 № 1/9-456);

Про оргашзащю нащонально-патрютичного 
виховання у дошюльних навчальних закладах (лист 
МОН Украши вщ 25.07.2016 № 1/9-396);

^  Щодо оргашзацй взаемодп закладгв дошюльно! 
осв1ти з батьками виховаищв (лист МОН Украши вщ
25.07.2016 № 1/9-396);______________________________

5



^  Про розроблення програм для дошкшьно!' осв1ти 
(лист МОН Украши вщ 28.02.2013 № 1/9- 152);

^  Щодо вир1шення окремих питань д1ялыюст1 
кер1вниюв гуртюв дошкшьних навчальних заклад1в 
(лист МОН Украши вщ 18.09.2014 № 1/9-473);

^  Оргашзащя роботи в дошкшьних навчальних 
закладах у лггнш пер1од (лист МОН Украши вщ 
16.03.2012 №1/9-198);

^  Про оргашзащю ф1зкультурно-оздоровчо1 роботи 
в дошкшьних навчальних закладах у л1тнш перюд 
(лист МОН Украши вщ 28.05.2012 № 1/9-413).

Прюритетний 
напрям роботи 
закладу дошктьног 
освши

Еколого-валеолопчний

Мова навчання Украшська
Режим роботи 
закладу

12 годин
Режим роботи груп:
7.00 -  19.00 -  1 група, чергова
7.00 -  17.30 -  1 група раннього вшу 
7.30 -  18.00 -  12 груп

Мережа груп, у
тому числу
наяетсть груп:
спещальних,
тклюзивних,
компенсуючого
типу

У заклад1 працюе 14 груп:
3 групи раннього вшу
11 груп -  дошкшьного вшу, з них 2 групи 
компенсуючого типу.

Форми оргатзацй 
освшнього процесу, 
еиди та типи 
занять

Освггня ддяльшсть у заклад1 здшснюеться 
вщповщно до плану роботи на навчальний рж та 
оздоровчий перюд.

Перспективне та календарне планування у вжових 
трупах складаеться за регламентом життед1яльносп 
вщповщно до блочно-тематичного планування з 
урахуванням освшпх лшш та базуеться на 
штегрованому пщход1 до оргашзацп осв1тньо1 
д1яльносп д1тей, що забезпечуе змютовну цшсшсть, 
системнють, послщовнють, ускладнення та повторения 
програмового матер1алу.

Осв1тнш процес включае у себе р1зш види дитячо'! 
д1яльноси, адекватш в!ку вихованщв та сприятлив1 для 
подальшого розвитку кожно!' маленько!' особистоси в 
ус1х сферах життед1яльносп. Оргашзащя 
життед1яльност1 передбачае педагопчно виважене
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поеднання оргашзованого та самостшного, вшьного 
тишв д!яльносп дошкшьниюв.

Оргашзований вид д1яльност! включае т\ форми 
осв1тньо1 роботи, через яю шд безпосередшм 
кер1вництвом педагога та за його участ! вихованщ 
залучаються до таких вщцв специф1чно1 дитячо'1 
д1яльностк

• Оргашзована прова д1яльшсть -  проведения 
дидактичних, рухливих, конструкторсько-бущвельних 
¡гор, драматизацш;

• Оргашзована навчально-шзнавальна д1яльнють -  
заняття, гурткова, шдивщуальна робота, 
спостереження та екскурсй у природу й сощум, 
шзнавально-розвивальш бесщи, дидактичш ¡гри, 
елементарш досвщи й дитяче експериментування;

• Оргашзована трудова д1яльшсть -  шдивщуальш 
та трупов! трудов! доручення, чергування, колективна 
праця;

• Оргашзована художня д5яльшсть -  образотворч!, 
музичш, лггературш заняття, розваги, свята, гуртки 
художньо-естетичного циклу, заняття з художньо1 
пращ;

• Оргашзована комушкативно-мовленнева 
д1яльшсть -  спещальш мовленнев1 заняття, бесщи, 
шдивщуальна робота у повсякденш, створення 1 
розв'язання певних ситуацш сшлкування;

• Оргашзована рухова д1яльшсть -  заняття з 
ф1зично! культури, музики, хореограф!чного гуртка, 
рухлив1 [три у повсякденному жиги.

Оргашзована ¡грова д1яльшсть дошкшьниюв 
повинна посюти особливе мюце у систем! 
оргашзованих осв1тшх вплив1в, осюльки власне прова 
д1яльшсть е провщною упродовж усього дошюльного 
вшу. Оргашзоване проведения будь-яко! гри повинне 
мати ретельну попередню, шдготовчу осв1тню роботу з 
метою створення необхщного { достатнього запасу 
уявлень та знань про св1т природи, культури, людей, 
навичок компетентно! поведшки в ньому.

Оргашзована дитяча д1яльшсть -  основа для 
розгортання на належному змютовому та 
оргашзацшному р1внях дитячо! д1яльност1 
самостшного типу. Вона сприяе започаткуванню 
базових якостей особистосп дитини: оргашзовашсть, 
вщповщальшсть, працелюбшсть, самовладання,



спостережливють, креатившсть. Оргашзована осв1тньо- 
тзнавальна д1яльшсть у заклад1 не обмежуеться 
самими заняттями. Програма реал1зуе вщмову вщ 
жорстко! регламентаци, заоргашзовашсть осв1тньо! 
д1яльносп дошюльниюв та надае ш бшын вшьного 
характеру. Вщповщно до вимог Базового компонента 
дошкшьно! освгги та чинно! освггньо! програми 
розвитку дитини дошкшьного вжу «Украшське 
дошкшля» та осв}тньо! програми для дггей старшого та 
середнього дошкшьного вшу «Впевнений старт», через 
як! реал1зуеться змют освпшх лшш базового 
компонента, оргашзоване навчання у форм! занять 
проводиться, починаючи з третього року життя. 
1ндивщуальш та шдгрупов1 ¡гри-заняггя проводяться 
на першому та другому роках життя.

У практику роботи закладу в 2020 -  2021 
навчальному рощ будуть упроваджуватися 
р1зномаштш види занять:

1. За зм1Стовими напрямами освггньо! роботи. 
Традищйний розподш занять, який ствзвучний ¡з 
складовими змюту осв1тшх лшш Базового компонента 
дошкшьно! освти Украши.

2. За дидактичними цшями.
Заняття на повщомлення ново! шформаци, формування 
нових знань [ умшь, на закршлення знань 1 рашше 
отриманих умшь, м1шаш заняття, яю поеднують у соб1 
повщомлення нових знань 1 закршлення, 
систематизацию 13 застосуванням на практищ набутих 
знань, вмшь { навичок; пщсумково-контрольш заняття, 
де не домшуе атмосфера перев!рки, екзаменування. Ц1 
заняття можуть бути як ргзноспрямованими 
комплексними або штегрованими, так \ 
односпрямованими.

3. За способом оргашзацп д1тей.
Доцшьно використовувати фронтальш (з ус1ею групою 
д1тей), пщгрупов1 (подш групи на дв1 пщгрупи), 
шдивщуально-пщгрупов1 ( 4 - 8  д1тей), шдивщуальш 
(одна дитина, або пщгрупа 2 - 4  малят).

4. За специфжою поеднання \ використання 
метод1в, прийом1в, засоб1в навчання.

Програма пропонуе комбшоваш (комбшащя 
наочних, словесних, практичних метод1в 1 прийом!в), 
].гров1 та сюжетно-1гров1 (осв1тш завдання вир1шуються 
за допомогою спещально пщ1браних пор). Сюжетно-
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1гров1 заняття мають бути насичеш нровими 
ситуащями, сюрпризними моментами, 1мггащями.

Педагоги закладу формують у д1тей життев1 
компетентноси, розвивають базов1 якосй особистосп в 
р1зних видах Д1Яльност1, яю вщповщають можливостям 
д1тей раннього та дошюльного вжу. Г нучко 
застосовуються шдивщуальш, пщгрупов1 та групов1 
форми оргашзацп осв1тнього процесу, яю 
передбачають опосередковане навчання пщ час 
сшльно1 д1яльносп дггей та дорослих, що здшснюеться 
пщ час використання ¡грових пщхцщв, методу 
проекив, шформацшно-комушкацшних засоб1в. 
Велика увага придшяеться в освтпй  д1яльносй 
педагопщ партнерства, де батьки -  повноправш 
учасники осв1тнього процесу. Виховател1 д1ють нар1вш 
з дпъми, створюють умови для вшьного спшкування \ 
перемщення по груш, щоб кожна дитина засвоша 
шформащю, опанувала на практищ вмшня та навички, 
набула досвщу сощально! комушкацп. Педагоги 
продумують розташування мебл1в у груш, щоб воно 
було ращональним, д1ти могли займатися 
р1зномаштними видами д1яльносп у парах, пщгрупах. 
Доросл1 працюють так, щоб повнощнне проживания 
дитиною кожного дня сприяло задоволенню и 
ф1зюлопчних, шзнавальних, духовних, естетичних, 
комушкативних потреб, запиив, штереав з 
урахуванням бажань, можливостей, зд1бностей { 
нахшпв малюка.

Оркнтовний 
тижневий розподш 
оргашзованог 
освшнъог 
д1ялъност1

Для д1тей вшом вщ 1 до 3 роюв проводяться 
заняття тривалютю до 10 хвилин. Тривалють одного 
заняття: у молодшш груш - не бшыпе 15 хвилин; у 
середнш - 20 хвилин; у старший - 25 хвилин.

Максимально допустима юльюсть занять у першш 
половит дня в молодшш та середнш групах не 
перевищуе двох, у старшш - трьох оргашзованих 
навчальних занять. У р1зновжових групах тривалють 
навчальних занять необхщно диференц1ювати, 
ор1ентуючись на в!к кожно'1 дитини. 
У середиш та наприюнщ занять, що потребують 
високого штелектуального напруження чи статично'1 
пози дггей, необхщно проводити ф1зкультурш 
хвилинки.

Тривалють перерв м!ж заняттями мае становити не 
менше 10 хвилин. Заняття, яю потребують пщвищено!

9



*

шзиавально! активносп, необхщно проводити 
переважно в першу половину дня та у дш з високою 
ирацездатнютю (в1второк, середа). Рекомендуеться 
поеднувати та чергувати ix i3 заняттями з музичного 
виховання та ф1зкультури.
ДОДАТОК 1.

Реалиащя 
eapiamueuoi 
складовог Базового 
компонента 
дошшлъног oceimu, 
гурткова робота

«Мальовничий дивосвгг» (образотворча д1яльн1сть) - 
вихователь Бщна С.П.
«Музичний дивограй» (гра на музичних ¡нструментах) 
- музичний кер1вник Сударенко I.JI.
«TaeM H Hui довкшля» (пошуково-дослщницька 
д1яльн1сть) - вихователь М1иаева Л.М.
«Джерельце» (спортивиий гурток з туристично- 
краезнавчо!' д1Яльност1) - 1Нструктор з ф1зично1 
культури Якуба Я.В.
«Чар1вна казка» (театрал1зована Д1яльн1сть) - 
музичний кер1вник Самофалова O.A.

Роздш II. Прюритетш завдання на навчальний piK, шновацшна, 
експериментальна д!яльшсть

Завдання роботы 
закладу на
навчальний p i K

Виходячи з аншизу роботи дошюльного навчального 
закладу за 2019/2020 н. р., ураховуючи шдсумки 
ocB ÍTH boí роботи за минулий навчальний piK, 
педагопчний колектив дошюльного навчального 
закладу спрямовуе свою д1яльнють у 2020/2021 
навчальному рощ на вир1шення наступних завдань:

• опанувати змют, форми та методи оргашзацп 
освггнього процесу в групах раннього вшу на o c h o b í 
нових моделей i педагопчних практик поданих 
науковими кер1вниками проекту всеукра'шського 
р1вня «Педагопчш умови становления i розвитку 
особистоси на раншх етапах онтогенезу»;

• ОПТИМЬЗуваТИ СИСТему OCBÍTHbOl 
формування мед1акомпетентносп, 
мед1акультури та мед1аграмтност1 
осв1тнього процесу, сприяти становлению дошюльно! 
мед1аосв1ти в контекси репонального шновацшного 
осв1тнього проекту «Науково-методичн! засади 
вировадження мед1аосв1ти в осв1тн1й процес заклад1в 
дошк1льно1 o c b ít h »;

• забезпечити наскр1зне впровадження п1дходу 
«навчання через гру» в осв!тн1й процес реал1зуючи 
програму «Безмежний c b ít  гри з Lego» в рамках

роботи з 
розвитку 

здобувач1в

ю



-

проекту «Сприяння освгги»;
• формувати здоров’язбрежувальну 

компетентшсть дошкшьника на ochobí 
цшеспрямованого виховання в дней цшшсного 
ставлення до власного здоров’я, побудови в них 
адекватно!’ реакцп на р1зноман1тн1 чинники ризику 
для життя.

1нновацшна
д'тлътстъ

S  оздоровч1 технологп' (шструктор ф1зкультури 
Якуба Я.В., yci виховател1);

S  методика Карла Орфа (музичний K epi вник 
Сударенко I.JI.)

•S застосування коректурних таблиць (вихователь 
Мшаева Л.М., вчитель-логопед Старостенко
B.А.);

S  проектування (виховател1 Жоха Л.М., Майстренко
C.Ю.);

S  IKT (вчитель-логопед Осташова 1.П.);
•S технолопя ефективного засвоення шформацп 

«мнемотехшка» (вчитель-логопед Старостенко 
В.А.);

•S технолопя «лепбук» (yci виховател1);
•S ейдетика (вихователь Мшаева Л.М.);
•S елементи системи M.MoHTeccopi (виховател1 груп 

раинього в1ку);
'S спадщина В.О.Сухомлинського (виховател1 

Кащенко С.М., Васильцова О.М.);
S  спадщина С.Русово! (вихователь Духно O.A.);
S  технолопя раннього навчання М.О. Зайцева 

(вихователь Роговець Т.В.);
-S розв’язання розвивальних завдань за методикою 

Л.Б. ФесюковоУ (вихователь Степанова H.I.);
'S методи Teopii розв’язання винахщницьких 

завдань (вихователь Мшаева Л.М.).
Участь в oceimnix
проектах,
експериментах

Заклад бере активну участь у довготривалому 
М1жнародному проекпй «Сприяння oceimi» в рамках 
Меморандуму про взаеморозумшня м1ж МОН 
Украши та фондом the LEGO Foundation 
(Корол1вство Датя). Головне завдання ирограми 
"Безмежний cbít гри з LEGO" це - розкриття та 
розвиток BHyrpiiHHboro потенщалу кожно! дитини, 
формування 1Í цшсного свпюгляду та збагачення 
irpoBoro досвщу засобами конструктора LEGO.

Вщповщно до наказу MiHicTepcTBa ocbíth i науки 
Украши вщ 21.02.2020 № 266 "Про реал1защю
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формування и цшсного св!тогляду та збагачення 
irp o B o ro  досвщу засобами конструктора LEGO.

Вщповщно до наказу Мшютерства o c b í th  i науки 
Украши вщ 21.02.2020 № 266 "Про реагизащю 
шновацшного проекту Всеукрашського р1вня за 
темою "Педагог1чш умови становления i розвитку 
ocoóucmocmi на ранм х етапах онтогенезу у  2019- 
2022 рощ", педагоги труп раннього вшу «Колобок», 
«Ягщка», «Краплинка» беруть активну участь у 
реаизацп завдань зазначеного проекту. Метою даного 
всеукрашського заходу е експериментальна перев1рка 
нових моделей i педагопчних практик, змюту, форм i 
метод1в, науково-методичного забезпечення для д1тей 
раннього вшу.

Вщповщно до наказу Департаменту o c b í th  i 
науки вщ 19.03.2020 № 206-(ЭД' «Про проведения 
репонального шновацшного освшнього проекту 
«Науково-методичт засади впровадження 
Mediaoceimu в oceimuiü процес заклад1в дошкшъног 
oceimu» педагоги закладу стали учасниками 
репонального шновацшного осв1тнього проекту 
«Науково-методичш засади впровадження 
мед1аосв1ти в осв1тнш процес заклад1в дошкшьно1 
o c b í th » .  Метою якого е - формування 
мед1акомпетентност1, розвиток мед1акультури та 
мед1аграмотност1 суб’екпв осв1тнього процесу 
заклад1в дошкшьно!' o c b í th  та сприяння становлению 
дошкшьно! MefliaocBÍTH Сумсько! область

Роздш III. Програмно-методичне забезпечення 
освггньоТ д1яльность

Програми, ям  
забезпечуютъ 
реалЬащю  
теар'штивноХ та 
eapiamuenoi 
складовог 3MÍcmy 
дошктъноЪ oceimu

Базовий крмпонент дошкшьноТ осв1ти (наук. кер1вник 
Богуш А. М.)

Комплекст програми:
«Укратське дошкигля» Програма розвитку дитини 
дошкшьного вшу (Бшан О. I, Возна Л. М.,
Максименко О. Л. та ш.) -  групи раннього 
вшу «Колобок», «Краплинка» 1 «Ягщка», 
групи молодшого дошкшьного вшу «Калинка», 
«Ф1алка» 1 «Лшя»
групи середнього дошкшьного вшу «Сонечко» \ 
«Волошка»
група старшого дошкшьного вшу «Бджшка» 
спещальш групи для д1тей з порушенням мовлення
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«Барвшок» i «Незабудка»
«Впеенений старт»
Осв1тня програма для д1тей старшого дошкшьного 
в1ку (за заг. науков. редакщею Шроженко Т. О.) -  
групи старшого дошкшьного вшу «Ромашка» i 
«Пролюок»
«Впеенений старт»
Осв1тня програма для д1тей середнього дошкшьного 
в1ку (за заг. науков. редакщею ГПроженко Т. О.) -  
група середнього дошкшьного вшу «Дзвшочок»

Парщальш
программ

Безмежний ceim гри з LEGO.
Програма розвитку д!тей вщ 2 до 6 роюв i методичн1 
рекомендаци (Рома О. Ю., Борук О. П., Близнюк В.
Ю., Гонгало В. JI., Косенко Ю. В.)
Украта -  моя Батъювщина.
Парщальна програма нацюнально-патрютичного 
виховання д1тей дошк1льного вшу (за наук. ред. 
РейпольськоТ О, Д., авт: Каплуновська О.М., Кичата 
1.1., Палець Ю. М.)
Про себе треба знати, про себе треба дбати.
Парщальна програма з основ здоров’я та безпеки 
житдояльност1 д1тей дошкшьного вшу. (авт.. 
Лохвицька Л. В.)
Щшт шашки.
Програма та методичш рекомендаци з навчання д1тей 
старшого дошкшьного вшу гри в шашки. (Семизорова 
В. В., Романюк О. В., Дульська Г. П.)

Корекцшно- 
розвивальш 
программ для 
спещальних, 
шклюзивних груп i 
груп компенсую 
чого типу

«Програма корекцшно-розвивально'1 роботи з д1тьми 
Í3 загальним та фонетико-фонематичним 
недорозвиненням мовлення», автори Кравцова I.B., 
Стахова Л.Л. (затверджена вченою радою Сумського 
обласного шституту шслядипломно!' педагопчно1 
ocbíth  (протокол №5 вщ 29.12.2009)

Роздш IV. 1нструменти забезпечення якост1 o c b í t h

Кадрове Ефективна кадрова пол1тика -  важлива складова
забезпечення повноцшного розвитку закладу дошкшьноТ o c b í th ,

формування його ¡мщжу, що безпосередньо впливае 
на яюсть осв1тнього процесу, якнй у дошкшьному 
заклад1 забезпечують 31 педагопчний пращвник: 1 
практичний психолог, 2 музичних кер1вники, 

_____________________ 1 шструктор з ф1зкультури, 22 вихователь Вщповщно



до штатного розпису пращвниюв дошкшьного 
закладу -  73,97 особи, з педагопчного персоналу - 
36,32 особи.

Фаховий р1вень педагопчних пращвниюв: 
квагйфшацшна категор1я "спещалют вищо! категорп" 
-  7, звання "вихователь-методист" -  3, звання 
"старший вихователь" - 1, квагйфжацшна категор1я 
"спещалют I категорИ'" -  7, квал1фжащйна категор1я 
"спещалют II категорп" -  9, квал1фжащйна категор1я 
"спещалют" -  8.

Матер1ально- 
техшчне 
забезпечення 
освггньоУ д1яльно<гп

Предметно-просторове середовище наповнене 
1грашками та навчально-1гровими пос1бниками 
вщповщно до Прим1рного перелшу ирового та 
навчально-дидактичного обладнання. Вщсоток 
забезпечення складае - 90%. Групов1 примщення 
оснащеш на 100% новими дйтячими меблями: 
столами, стшьчиками, л1жками, шафами для 
рушничюв та для 1грашок та дидактичних иоЫбниюв, 
куточками практично!' д!яльностг

Найулюблешше мюце д1тей [ дорослих -  
«Природнича лаборатор1я», своерщний центр науки й 
природи, яка у форм1 дослщницько-пошуково!' роботи 
розвивае шзнавальний штерес д1тей до природи, 
розкривае й багатогранну цшшсть.

Стущя зображувально!' д1яльностл, де 
дошкшьники потрапляють у чар1вний св!т мистецтва, 
вчать шзнавати [ любити прекрасне.

Клмната-музей Слобожанщини -  дае можливють 
малюкам побувати в атмосфер! народних звича!'в, 
традицш, симовл1в та оберепв.

Спортивна зала, де малюки вчаться бути 
спритними, витривапими та смшивими.

Музйчна зала запрошуе вихованщв до подорож1 
в дивовижний св1т музики 1 танцю.

Кабшети: практичного психолога, вчителя- 
логопеда, методичний, де можна отримати 
консультативну допомогу, як батькам, так \ педагогам 
з питания виховання та навчання.

Заклад забезпечений комп’ютерною та 
мультимедшною техшкою на 80%).

Предметно- 
просторове 
середовище закладу

Проводиться на сьогодш у цьому напрямку 
шпдна робота. Активно запроваджуеться в практику 
роботи закладу сучасна технолопя «Стши, яю 
говорять». Вона забезпечуе дитиш можливють бути
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повноправним господарем свого персонального 
простору. У груш «Ф1алка» е щкава дошка для 
малювання крейдою, що мае незвичайну форму 
тваринки - слона, де дитина самостшно може 
проводити цший ряд маншуляцш, тобто "виражати 
себе": малювати [ розмальовувати, розмщувати сво!' 
роботи, використовувати як рекламный щит (штендер) 
в тому випадку, якщо дошка стае частиною сюжетно- 
рольово! гри, наприклад "Магазин". Тод1 стши 
починають з дитиною "розмовляти". Щоденним \ 
досить своерщним способом под1бно1 комушкащ!' е 
"Дошка вибору", розташована на ст1ш кожно!' вшово!’ 
групи. Малята вчаться й  "читати", розум1ти, 
виконувати яюсь дй для реагйзаци власного вибору - 
знаходження в улюбленому яровому осередку, щоб 
мати змогу в умовах психолопчного комфорту 
розкривати в соб! безл1ч талант1в, задовольняти 
дослщницько-пошуков1 запити та бажання. 
Незвичайними "сшврозмовниками" для малеч1 е 
б!з1борди - розвивакга дерев’яш стенди, яю 
складаються 1з сер1'1 маншуляцшних елеменпв, з 
якими можна виконувати р1зш щкав1 ди: "вв1мкнути- 
вимкнути","вщчинити-зачинити". Це тренуе дитяч1 
пальчики, навчае користуванню реальними аналогами 
в побуть Дитяч1 штерактивш дошки (б1з1борди), яю 
розташоваш у трупах "Краплинка", "Ф1алка", 
"Колобок", "Волошка", - розвивають у малеч} др!бну 
моторику та км1тливють, формують причинно- 
наслщков1 зв’язки, сприяють освоению безл1ч1 
заст1бок, замочюв, гудзиюв, гачюв, шнур1вок, 
можливост! для малювання, складання мозаТки, 
музично!' гри за наявност1 клав1атури та шших 
складниюЁ (вщповщно до вшу д1тей). На р1вш 
взаемодп ¡з цими предметами малята дослщжують, 
вивчають, опановують, "розмовляють",

Таким чином малеча сшлкуеться, а стши в свою 
чергу теж "говорять" до не!'. Щоб дати знания д!тям 
про облаштування прошджо!' частини вулищ, навчити 
ор1ентуватися за свгаюфором та дорожшми знаками, 
користуватися «зеброю», формувати вмшня 
знаходити вихщ 1з неординарно!' чи стереотипно! 
ситуацЙ, коли залишився сам на вулищ, уявлення про 
роботу служб (101, 102, 103, 104) у примпценш 
коридору зроблена розм1тка проЬкджо! частини,



виготовлеш великогабаритш макети спешального 
транспорту, дорожш знаки, свгглофор.

Пщлога групи "Лшя" 1з позначенням кольорових 
слццв дае можливють провести щкаву гру парами 
"Дзеркало" на ¡мгсащю рух1в в1зав1 - повторения дш, 
м1мши, жест1в, а кольоров1 кружечки на шдлоз1 та 
кубики до них запрошують до динам1чно1 гри - "Хто 
перший", яка розрахована на швидюсть проходження 
дистанцп. На виконання одного 1з завдань за 
ирограмою "Впевнений старт" для д1тей середнього 
дошкшьного вку  в груш "Ромашка" створено гру 
"Дор1жка-лаб1ринт ". Так вщкривати свгг у гр! 
допомагае пщлога. Також для малят групи 
облаштований своерщний куточок книги у випщщ 
дерева, де на поличках знайшли свое мюце цкав1 
дитяч1 книжки з яскравими шюстращями, героТ 
лялькового театру до народних казок. Цей ушкальний 
осередок об’еднаний з куточком релаксаци, де д1тлахи 
мають змогу вщпочити та пом1ркувати.______________

Роздш V. 1нструменти проведения монггорингу освггнього процесу

Пщвищення конкурентоспроможност1 кожного ЗДО пов’язане з його 
здатнютю задовольнити не тшьки наявш, але й ирогнозоваш вимоги батьюв- 
споживач1в, вивчення яких мае бути одним 13 напрям1в д1яльноси в систем! 
менеджменту якост1 [ маркетингу дошкшьного навчального закладу. У 
зв’язку з цим у дошюльному заклад1 проводяться мошторингов1 дослщження 
анал1зу р1вня об1знаност1, вмшь та вправност1 д1тей, вщповщно до вимог 
Базового компонента та освггньо! програми для д1тей старшого та 
середнього дошкшьного вку  «Впевнений старт» та програми розвитку 
дитини дошкшьного вшу «Укра'шське дошюлля». За основу мошторингового 
дocлiджeння в групах, яю працюють за програмою «Укра'шське дошюлля», 
педагоги закладу використовують мошторинг, роздроблений творчою 
групою виховател1в-методист1в мюта Суми. Вихователем-методистом 
садочка був розроблений мошторинг для груп середнього та старшого 
дошкшьного вшу, яю працюють за освггньою програмою “Впевнений старт”. 
Мошторинг р!вня основних компетенцш д1тей проводиться вихователями та 
спещалютами (музичним кер!вником, шструктором ф1зкультури, учителем- 
логопедом, практичним психологом), починаючи з молодшо! групи, з метою 
цшеспрямованого 1 повного педагопчного обстеження р1вня засвоення 
програмового матер1алу та вщповщно Базового компоненту дошюльно! 
освгги. 3 д1тьми груп раннього вку  -  педагопчне оцшювання за системою
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показниюв нервово-псих1чного розвитку д1тей раннього вшу, яке 
проводиться у вересш, с1чш, травш.

Мошторинг основних компетенцш д1тей проводиться щоквартально: на 
початку навчального року (вересень) з метою визначення стартових 
можливостей дошкшьииюв [ постановки конкретних завдань на перспективу; 
у II квартал! навчального року (с1чень) з метою вщстеження результата 
освшгього процесу з д!тьми на певному еташ -  за швр1ччя; у юнщ 
навчального року (переважно в травш) з метою пщбиття тдсумюв 
життед1яльност! дошкшьниюв за тривалий перюд, визначення р1вшв IX 
розвитку та виконання Базового компоненту дошюльно! освгги та осв1тшх 
програм.

1нструментар1ем для здшснення монггорингу е основш компетенщ1 
дггей, яю визначеш за показниками (критер1ями) кожно1 освЬньо!' лшп 
(«Особистють дитини», «Дитина в сощумЬ), «Дитина у с в т  природи», 
«Дитина у с в т  культури», «Дитина в сенсорно-шзнавального просторЬ>, 
«Гра дитини», «Мовлення дитини»). Для кожно!' вковоТ групи щ критери 
сво1, 1 добираються вони з ус1х роздшв осв1тньо1 програми, за якою працюе 
група, узгоджуючись з осв1тшми л т я м и  Базового компонента дошкшьно! 
освгги.

Роздш VI. Основш показники реал1защ1 освггньоУ д1яльност1

Основш показники, що характеризують нашстотшнп сторони розвитку 
дитини наперед одш встуиу до школи:

^  сформован! базов1 якост1 особистост1 
^  ф1зичне, псих1чне, морально-духовне здоров’я;
^  компетентшсть у сферах життед1яльност1;
^  збалансованють прагнення до самореал1зацп, саморозвитку 1 

самозбереження;
^  сформовашсть цшсного бачення св1ту;
^  володшня елементарними, формами саморегуляци поведшки { 

д1яльностц 
^  розвинешсть почуттево1 сфери;
^  елементарш форми лопчного мислення;
^  оптимютичне ставлення до життя;
^  в1ра у власш можливостц

володшня ращональними способами самооргашзацп;
^  розвиток уяви як иередумови креативности
^  здатнють здшснювати найпрост1пп форми контролю власно! 

д1яльностц
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•f загально-навчальш вмшня i навички: оргашзацшш, загально 
шзнавальш, загально мовленнев1, контрольно-оцшнь
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