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Загальні положення

Згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» (ст..4 ) центр розвитку дитини 
«Калинка» спрямовує свою діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини 
дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 
фізичних особливостей, культурних потреб; формування моральних норм, набуття життєвого 
соціального досвіду.
Освітня програма закладу дошкільної освіти центру розвитку дитини «Калинка» розроблена 
на основі Базового компонента дошкільної освіти як Державного стандарту, чинних освітніх 
програм, нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для 
досягнення вихованцями результатів навчання .

Освітню програму схвалено рішенням засідання педагогічної ради закладу (протокол 
№1 від 30.08.2022 року)

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних 
функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності 
дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному 
віковому етапі.

Одним із провідних напрямів програми у 2022/2023 році є формування соціально- 
громадянської компетентності дітей дошкільного віку для зміцнення національної 
ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей 
позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, 
виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, 
культури.
Завдання програми:

• Сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій 
дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та 
особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені 
Базовим компонентом дошкільної освіти як Державного стандарту вимоги до обсягу 
необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень 
до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма 
учасниками освітнього процесу.

• Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, 
навчально-методичних та матеріально-технічних умов для сталого функціонування 
центру розвитку дитини

• Забезпечення якісного управління навчально-виховним процесом та системне 
підвищення якості дошкільної освіти шляхом впровадження новітніх технологій;

Структура програми -  визначення освітніх напрямів відповідно до Базового компонента 
дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: 
ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній 
дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожен 
освітній напрям програми завершується показниками результатів компетентностей. 
Організація освітнього процесу в центрі розвитку дитини у 2022/2023 навчальному році буде 
здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним художньо -  естетичним напрямом 
роботи, враховуючи умови воєнного стану. Організація освітнього процесу з урахуванням 
безпекової ситуації здійснюється за допомогою використання елементів дистанційної роботи 
через соціальні мережі Вайбер, Телеграм, Вацап.
У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі враховувати:
- організацю психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників освітнього 
процесу;
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- організацію освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку, використовуючи 
синхронне і асинхронне навчання.

Прогнозований результат освітньої програми:
Для здобувачів освіти:

• Забезпечення формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної 
діяльності та саморозвитку;

• Забезпечення досягнення дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), 
визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

• створення умов для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного 
віку, як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій 
ланці школи в умовах НУШ;

Для педагогів:
• удосконалення організації освітнього процесу в закладі з метою забезпечення 

ефективної реалізації завдань державного стандарту;
• створення належного рівня програмно-методичного забезпечення для успішної 

організації навчально-виховного процесу.
• гнучкість, диференціація педагогічного процесу .
• чіткість календарного, перспективного планування освітньо-виховноїроботи.
• широке впровадження ІКТ-технологій в освітню роботу закладу.
• організація гурткової роботи в ЦРД (після припинення воєнного стану)
• удосконалення системи підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи 

пріоритет самоосвіті;
• упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій;
• упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого- 

педагогічного партнерства.

Для батьків:

- в умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу батьки є 
партнерами педагогічних працівників.
- комунікація здійснюватиметься з урахуванням локації дітей

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу.

Примітка. З метою підтримки соціальної взаємодії з вихованцями та батьками, 
з початку 2022/2023 навчального року у центрі розвитку дитини "Калинка" організація 

освітнього процесу здійснюється в режимі он-лайн із використанням дистанційного 
навчання через вайбер, месенджер, телеграм, вацап.

Загальні відомості про ЦРД «Калинка»

Повнаназва закладу центр розвитку дитини "Калинка" 
Охтирської міської ради Сумської області

Код ЄДРПОУ 33158709
Юридична адреса закладу 42700, Сумська обл., м. 

Охтирка, пров. Друкарський, 6
Електронна адреса Е-таіІ: ггсі.ка1іпка.2017@§таі1.сот
Адреса сайту Ьіїо://окЬіугка-сгс1-ка1упка.зиту.5сЬ.іп.иа/
Прізвище, ім’я, по батькові директор 
закладу

СергієнкоТетяна Іванівна
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Дата заснування закладу 1994 рік
Проектна потужність 222 місця
Площа земельної ділянки 1,1641 га
Площа будівлі 2 517,2 м2

1.1.Н ормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО
Центр розвитку дитини у своїй діяльності у 2022-2023 н.р. буде керуватися:
• Конституцією України.
Законами України:
• «Про освіту» (оновлена редакція від 16.01 2020);

«Про дошкільну освіту» ( оновлена редак ціявід 16.07.2019);
« Про охорону дитинства» ( редакціявід 09.08.2019);

• «Про місцеве самоврядування в Україні» (редакціявід 01.03.2020);
• «Конвенцією про права дитини ( редакція ( редакціявід 20.11.2014);
• «Концепцією національного патріотичного виховання» (редакціявід 29.07.2019).
• Указом Президента Українивід 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні»
• Законом України від 24.02.2022 №  2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України "Про введення воєнного стану в Україні"
• Листом МОН України від 06.03.2022 р. № 1/3370-22 “Про організаціюо світнього 

процесу”
• Законом України від 15 березня 2022 року №  2126-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в 
умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану».

• Листом МОН №1/3737-22 від 29.03.2022 «Про забезпечення психологічного 
супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

• Листом МОН від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників 
закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»

• Базовим компонентом дошкільної освіти (2021).
• Методичними рекомендаціями до оновленого Базового компоненту дошкільної 

освіти
• Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;
• Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);
• Гранично допустимим навантаженням на дитину у дошкільних навчальних 

закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 
20.04.2015 р. №446;

• Листом МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних 
навчальних закладах»;

• Листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 
4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних 
навчальних закладах»;

• Листом МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні 
заклади" від 04.10.2007 р. №  1/9-583;

• Листом МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня 
безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;



6

• Інструктивно-методичними рекомендаціями «Організація роботи та дотримання 
вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної 
освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 №  1/11-1491);

• Інструктивно-методичними рекомендаціями «Організація фізкультурно- 
оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» №1/9-456 від 02.09.16 р.;

• Наказом МОН від 19.12.2017 №  1633 «Про затвердження Примірного переліку 
ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

• Положенням про центр розвитку дитини;
• Власним Статутом, затвердженим рішенням сесії Охтирської міської ради VII 

скликання від 23.03.2017 №  669-МР.
• Листом МОН відвід 27.07. 2022 №  1/8504-22 та методичні рекомендації про 

окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному 
році

• Листа МОН України від 20.07.2020 №1/9-394 «Про переліки навчальної 
літератури, програми рекомендованої Міністерством освіти і науки України для 
використання у закладах освіти»

1.2.Свою діяльність заклад здійснює на українській мові.

1.3. Пріоритетний напрямок роботи закладу.
Пріоритетнийнапрямокроботи закладу: художньо - естетичний.

1.4.Тривалість навчального року.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного 
року, оздоровчий період -  з 1 червня по 31 серпня

Загальна тривалість канікул, під час яких організовані заняття з вихованцями не 
проводяться, складає 108 днів:

• літні -  66 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,
• осінні -  5 календарних днів з 28 жовтня по 03 листопада,
• зимові -  18 календарних дні з 25 грудня по 11 січня,
• весняні -  7 календарних днів з 23 березня по 29 березня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна 
діяльність.

1.5.Режим роботи закладу.
Режим роботи закладу під час воєнного стану - 8.00 -17.00

- Заклад працює за 5-денним режимом роботи
- Режим роботи закладу: 7 .0 0 -  19.00. (при припиненні воєнного стану)
- Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Години прийому директора:
• В ів т о р о к -14.30-16.30
• П’ятниця-9.30-11.30

1.6. Мережа груп.
У 2022/2022 навчальному році укомплектовано 11 груп:

- 2 групи раннього віку
- 2 групи молодшого дошкільного віку
- 2 групи середнього віку
-1  різновікова (молодший, середній дошкільний вік)



7

- З групи старшого віку
- 1 група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами

Група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами працює за мовленнєвим 
спрямуванням; решта груп -  за художньо-естетичнимспрямуванням.

1.7. Форми організації освітнього процессу будуть реалізовуватися в повному обсязі по
припиненню воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма центру 
розвитку дитини «Калинка» визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, 
а також форми його організації.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 
2022/2023 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовувати різні форми 
освітнього процесу.
Види і типи занять

В освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття 
упродовж дня.
Типи занять:

фронтальні заняття (вся група); 
групові заняття (до 15 дітей); 
індивідуально-групові заняття (до 8 дітей); 
індивідуальні заняття (1-4 дітей); 
міні -  заняття.

Види занять:
комплексні заняття; 
тематичне заняття; 
комбіноване заняття; 
домінантне заняття;

сюжетно-динамічні заняття; 
інтегровані заняття
Організація занять у групі компенсуючого типу з вадами мовленнєвого розвитку має 

свою специфіку.
Види логопедичних занять:

Фронтальні ігри-заняття -  вся група (тривалість - 25 хв.);
Підгрупові ігри-заняття -  4-6 дітей (залежно від логопедичного висновку

та наповнюваності групи) (тривалість - 25 хв.); 
індивідуальні ігри-заняття -  1 дитина (тривалість -10-15 хв.)

За формами організації проводяться наступні типи занять: фронтальні, 
колективні (з усіма дітьми групи); 

групові (10-12 дошкільнят); 
індивідуально-групові (4-6 дошкільнят); 

індивідуальні (1-4 дошкільнят).
У залежності від основних завдань програми розвитку дитини від народження до 

шести років «Я у Світі» та відповідно до змістовних напрямів Базового компоненту 
дошкільної освіти, пріоритетного (художньо-естетичного) напряму у всіх вікових группах 
організовуються такі види занять:

• заняття із засвоєння дітьми нових знань;
• заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
• контрольні заняття;
• комплексні;

В групах старшого дошкільного віку, з метою формування творчої особистості та 
побудови освітнього процесу з позиції художньо -  естетичного розвитку, один раз на
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тиждень в другу половину дня проводиться заняття «Слухаємо музику», а в кінці кожного 
місяця «Малюємо музику», (по припиненню воєнного стану)

З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом 
занять у поточному навчальному році у всіх вікових группах будуть інтегровані заняття у 
рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу.
Види інтегрованих занять:

• соціально-природознавчої тематики;
• з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань;
• з пріоритетом логіко-математичних завдань;
• заняття художнього циклу.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності 
(занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.
Безперервна безпосередньо освітня діяльність у группах планується як у І так і в II половині 
дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з 
художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процесе організовується диференційовано 
з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі 
освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх напрямів, 
які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, 
послідовність, ускладнення та повторення программного матеріалу.

Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови 
роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в 
освітніх та парціальних програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом 
дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої 
діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

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

• спостереження;
• пошуково-дослідницька діяльність;
• самостійна художня діяльність тощо.

За окремим планом вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.
Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

• ранкової гімнастики;
• гімнастики пробудження;
• занять з фізичною культурою;
• рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
• загартування;
• фізкультурних хвилинокпід час занять;
• фізкультурних пауз між заняттями;
• фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід).
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться у всіх вікових групах.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, та відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року №  446 «Про затвердження гранично 
допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних 
типів та форми власності» у 2022/2023 навчальному році в закладі дошкільної освіти 
орієнтовний розподіл занять та загальний обсяг тижневогонавантаження за віковими 
групами становитиме:
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Орієнтовні 
види 

діяльності за 
освітніми 
лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за вікови мигрупами

старший 
дошкільний вік 

(від 5 до 6(7) 
років)

Ранній вік 
(від 2 до 3 

років)

Молодший 
дошкільний вік 

(від 3 до 4 
років)

Середній 
дошкільний вік 

(від 4 до 5 
років)

Ознайомленн 
я із соціумом 1 1

1+1 інтегроване 
(соціум, мова, 

малювання

1+1 комплексне 
(соціум,мова)

Ознайомленн 
я 3 
природним 
довкіллям

1 комплексне 
(природа, 

мова, 
ліплення)

1 інтегроване 
(природа, мова, 
логіко- матем.)

1 комплексне 
(природа, мова)

1 +1 інтегроване 
(соціум, природа, 

логіко - 
математичний

Художньо-
продуктивна
діяльність:
музична

2 2 2 2

образотворч
а:
малювання 1 1 1 1

ліплення , 
аплікація

1 (через раз) 1 (через раз) 1 (через раз) 1 (через раз)

Сенсорний
розвиток 1 - - -

Логіко- 
математични 
й розвиток

Чисте заняття не 
проводиться

1
1

Розвиток 
мовлення і 
культура 
мовленнєвого 
спілкування

1 1+1 комплексне 
(мова, соціум)

1 1+1
(елементи
грамоти)

Здоров’я та
фізичний
розвиток

2 3 (одне заняття в 
плавальному 

басейні)

3(одне заняття в 
плавальному 

басейні)

3(одне заняття в 
плавальному 

басейні)
Загальна 
кількість 
занять на 
тиждень

10 11 12 15

Загальна 
кількість 
занять на 
тиждень

10 11 (врахована 
фізкультура)

12
15

Максимально
допустима
кількість
організовани
х занять у
першій
половині дня

2 2 2 3
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• Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час 
визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

• Заняття з конструювання поєднуються з логіко-математичним, сенсорним 
розвитком.

• Творчо-художня праця, театральна діяльність планується в другій половині дня.

Розподіл навантаження на тиждень на дитину 
у групі компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення «Барвінок» 
______________________ 2022/2023 навчальнийрік______________________

Види діяльності за освітніми напрямами Кількість занять на тиждень
Ознайомлення із соціумом 1+1 комплексне (соціум,мова)
Ознайомлення з природним довкіллям 1 +1 інтегроване (соціум, природа, логіко 

- математичний
Художньо-продуктивна діяльність :

• музична,
• образотворча:
• малювання
• аплікація, ліплення

2

2
1 (через раз)

Логіко-математичний розвиток 1
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого 

спілкування
1+1 (елементи грамоти)

Здоров’я та фізичний розвиток 3
Корекція порушень мовленнєвого розвитку, 

формування здатності здійснювати комунікацію 
в різних сферах спілкування

Завдання корекції порушень овленнєвого 
розвитку, формування здатності 
здійснювати комунікацію в різних сферах 
спілкування інтегруються в усі види 
діяльності дітей протягом дня: ігрову, 
грудову, навчальну

Загальна кількість занять на тиждень 15

Примітки:
1 -  Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. 

Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена 
в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої 
літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2 -  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення 
гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

З -  Передбачає корекцію порушень мовленнєвого розвитку у дітей в предметно- 
практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять. 
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять -  спеціально організованих форм 
освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним 
законодавством.
Тривалість одного заняття:
- ранній вік: від 2 до 3 років -  до 10 хвилин;
- молодший дошкільний вік: від 3 до 4 років -  не більше 15 хвилин;
- середній дошкільний вік:від 4 до 5 років -  20 хвилин;
- старший дошкільний вік : від 5 до 6 (7) років -  25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у группах раннього, 
молодшого та середнього дошкільного віку не перевищує двох, у групах старшого 
дошкільного віку -  трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять,
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що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної позидітей, проводяться 
фізкультурні хвилинки.
Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в 
першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття 
поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість 
інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів 
дитячої діяльності на 5,10 хвилин відповідно .

Один раз на тиждень проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми 
знань і вмінь у різних видах їх діяльності протягом дня. При цьому забезпечено нормативні 
вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а 
саме: різновікової -  від 2 до 3 років -  15 хвилин, від 3 до 4 років -  15 хвилин, від 4 до 5 років
-  20 хвилин, старшої -  25 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають. 
Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не 

вимагається.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться щоденно в усіх 

вікових групах: два організованих заняття на тиждень; фізкультура на свіжому повітрі два 
рази на тиждень та заняття з плавання. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, 
враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для 
дітей віком: від 2 до 3 років -  15 хвилин; від 3 до 5 років -  20-25 хвилин; від 5 до 6 років -  
25-30 хвилин.Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від 
поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.
Зміст освітнього процесу в закладі у 2022-2023 навчальному році спрямований на 
формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів 
Базового компонента дошкільної освіти як Державного стандарту.
Реалізація варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти буде 
здійснюватися по припиненню воєнного стану як самостійна додаткова організаційна форма 
освітнього процесу в закладі дошкільної освіти , а саме робота в гуртках за інтересами дітей. 
Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати 
її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно 
виявляти здібності та обдарованість дитини.

Вище зазначені форми організації освітнього процесу в центрі розвитку дитини реалізуються 
в рамках:
• плану роботи закладу на 2022-2023 н.р.
• режиму роботи закладу дошкільної освіти
• режимів роботи груп

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого 
освітній процесе організовується в наступних формах:
• ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
• дозованийбіг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг 
прохолодною водою;
• рухливі та спортивні ігри;
• процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
• екскурсії, цільові прогулянки;
• продуктивні види діяльності;
• ігри з водою, піском;
• конструкторські та творчі ігри;

• пошуково-дослідницька діяльність;
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• організація трудової діяльності;
• літературні розваги, конкурси малюнків;
• змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, 
надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, 
підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї у центрі 
розвитку дитини організовано роботу Консультативного центру для дітей раннього 
віку «Разом з мамою». Робота консультативного центру проводиться в онлайн 
режимі

Основні форми діяльності Консультативного центру.
- організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, 

які їх замінюють;
- успішна адаптація дітей раннього віку
- організація заочного консультування через листування, в онлайн режимі, через 

організацію роботи сайту центру розвитку дитини «Калинка» .
Консультативний центр здійснює консультативну допомогу батькам або 

особам, які їх замінюють, з питань:
- соціалізації дітей дошкільноговіку, які виховуються в умовах сім’ї;

- вікових, психофізіологічних особливості дітей;
- психологічної готовності до навчання у школі;
- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей 

дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
- організації ігрової діяльності;
- організації харчування дітей вдома;
- створення умов для загартування і оздоровлення;
- соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Робота консультативного центру для дітей ранньоговіку «Разом з мамою» 
проводиться проводиться підгрупами та індивідуально за планом роботи центру розвитку 
дитини.
Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх 
замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультативних центрів: 
директора, вихователя - методиста, вихователів, практичного психолога, музичного 
керівника медичного працівника.

З метою надання методичної і консультативноїд опомоги сім'ям, діти яких з різних 
причин не мають можливості щоденно відвідувати заклад дошкільної освіти, формування 
соціальної компетентності, поступової інтеграції їх у суспільство, забезпечення кожній 
дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти в закладі 
організовано соціально-педагогічний патронат.

Планування освітнього процесу, (по припиненню воєнного стану)
• Планування освітнього процессу здійснюється: за режимними моментами за блочно- 

тематичним принципом.
• Планування також включає наступні організовані форми освітньої роботи:

- організована ігрова діяльність -  дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, 
конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри- 
драматизації тощо;
- організована навчально-пізнавальна діяльність -  спостереження, віртуальні подорожі, 
екскурсії у природу й соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, 
елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, 
індивідуальна робота;
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- організована трудова діяльність -  індивідуальні і групові трудові доручення, 
чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, 
праця в природі, художня праця;
- організована художньо-продуктивна діяльність -  образотворча, музична, літературна, 
театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота; організована 
комунікативно-мовленнєва діяльність -  спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, 
створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;
- організована рухова діяльність -  заняття з фізичної культури, музики, різні форми 
організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги, ранкова, 
пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні 
хвилинки, динамічні паузи тощо.
- самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної освіти носить як індивідуальний, так 
і груповий (колективний) характер. Форми організації самостійної діяльності: ігрова, 
пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєватощо.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у 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 освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в 
соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини», 
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується 
неперервність змісту освітніх напрямів, а також наступність дошкільної та початкової ланок. 
Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх напрямів порушує цілісність 
розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що включені до 
інваріантної складової дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного 
розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх 
напрямів Базового компоненту дошкільної освіти як Державного стандарту забезпечується та 
відображається у плануванні педагогів закладу.

Розділ II.
Пріорітетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність

2.1.3авдання на 2022-2023 н.р
• Продовжувати впроваджувати в освітній процесе інтерактивні методи 

ознайомлення дошкільників із живописом.
• Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку 

засобами ігровихтехнологій та навчати дітей урізноманітнювати самостійну 
гру за допомогою предметів -  замінників.

• Формувати у дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі 
в діяльності громадсько -  патріотичного змісту.

2.2.Методична проблема.
« Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітню 

діяльність закладу дошкільної освіти центру розвитку дитини».

У 2022-2023 н.р. педагогічний колектив закладу продовжує роботу над проектом «Сприяння 
освіті, а саме організацію освітнього процесу за парціальною програмою розвитку дитини від
2 до 6 років через гру «Творці майбутнього» та методичні рекомендації (авт. Рома О.Ю. -  
кандидатка педагогічних наук, керівниця освітніх ініціатив ТЬе ЬЕОО
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Роипсіаііоп в Україні.) у формі різних педагогічних ігор з чітко поставленою метою та 
відповідними завданнями, що характеризується активною навчально -  пізнавальною та 
виховною спрямованістю.

2.3.Інноваційна діяльність.
З метою підвищення якості освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році в 

закладі будуть використовуватися інноваційні та новітні методики, а саме:_______________
Новітні методики Назвагрупи ПІБ вихователя

1. Діагностична методика Т.О. 
Піроженко "Мовленнєве 
зростання дошкільника”.

Группа середнього 
дошкільн. віку 
"Дзвіночок"

вихователь Медененко 
С.П.

2 Продовження роботи по 
впровадженню:
- проекту «Сприянняосвіті» - 
навчання через гру»;
- «Методика «Шість цеглинок 
2 .0» О.Рома

Усі вікові групи Вихователі усіх вікових 
гуп

3. Освітня технологія Г. 
Чепурного «Мнемотехніка»

група старшого дошк. 
віку "Вишенька

группа середнього 
дошкільного віку 
"Горобинка""

Назарчук Л.С. 

НечасіковаЯ.В.,
5 Продовжувати впроваджувати 

освітню методику 
В.Воскобовича по розвитку у 
дітей дрібної моторики, 
просторового уявлення, 
фантазії, логіки та навичок 
лічби.

Г руппа молодш. 
дошк.віку "Віночок"

Дядюшка Є.М.

4 Продовжувати впроваджувати 
застосування коректурних 
таблиць для розвитку 
пізнавальної діяльності дітей за 
методикою Н.Гавриш, 
О.Безсонової

Усі вікові групи Вихователі усіх вікових 
груп

Розділ III. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Освітній процес у центрі розвитку дитини «Калинка» будується на відповідному 
програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів 
для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 
Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та 
парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Згідно з рішенням педагогічної ради центру розвитку дитини (протокол №  1 від 
30.08.2022 року) освітній процес у закладі здійснюється за наступними програмами: 
Комплексна програма:

• Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі» (авт.
О.Л.Кононко; О.П.Аксьонова;А.М.Аніщук; Л.В.Артемова)

Парціальні програми:
- «Україна -  моя Батьківщина» . Парціальна програма з національно -
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патріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку (за 
загальною науковою редакцією Рейпольської О.Д.) -  групи середнього та старшого 
дошкільного віку)
- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ 
здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.
Лохвицька Л. В.) -  усі вікові групи
- «Мудрі шахи.» Програма та методичні рекомендації з навчання дітей 
старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. кол.: Семизорова В.В.,
Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.) (для проведення гурткової роботи в 
групі компенсуючого типу з вадами опорно-рухового апарату)
- Цікаві шашки. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей 
старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. кол.: Семизорова В.В.,
Романюк О.В., Дульська Г.П.) (для проведення гурткової роботи в 
групі компенсуючого типу з вадами мовленнєвого розвитку)
- Парціальну программу розвитку дитини від 2 до 6 ра:ів  ч;рез гру 
«Творці майбутнього» та методичні рекомендації (авт. Рома О.Ю. -  
кандидатка педагогічних наук, керівниця освітніх ініціатпвТЬе ЬЕОО 
Рошісіаііоп в Україні.)
Корекційна робота у групі компенсуючого типу для дітей з вадами мовленнєвого 

розвитку здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини від народження до" 
шести років «Я у Світі»; програмно-методичних комплексів: «Корекційне навчання з 
розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 
мовлення» та «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фопстиісо- 
фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю.В.).

Використовувати у роботі матеріали, розміщенні на сайті МОН:
- рубрику «Сучасне дошклілля під крилами захисту»;
- платформу розвитку дошкільнят «НУМО»; ' ‘ и
- поради з надання першої психологічної допомоги людям, які пережили 
кризову подію;
- поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтриматидітей у стресових 
ситуаціях»;
- інформаційний комікс для дітей «Поради від захисникаУкраїни»;
- хрестоматію для дітей дошкільного віку «Моя країна -  Україна» з 
національно-патріотичного виховання.

ІУ.Інструменти забезпечення якостіо світи

4.1. Кадрове забезпечення.

Центр розвитку дитини «Калинка» повністю укомплектований педагогічними 
кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повнувищу, 
неповну вищу, базову освіту за відповідною спеціальністю. Загальна кількість 
працівників складає 74 особи, з них - 34 педагогічних працівників: директор, 1 
вихователь-методист, 1 практичний психолог, 3 музичні керівники, 3 інструктори
з фізкультури, 1 хореограф, 1 вчитель-логопед; 3 -  медичних працівника, 3 -  
бухгалтери, та 34 осіб обслуговуючого персоналу.
Якісний склад педпрацівників 
«спеціаліст вищої категорії» - 5 
«спеціаліст І кат.» - 11 

«спеціаліст II кат.» - 4 
«спеціаліст» - 5 
Мають розряд - 9
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4.2.Матеріально -  технічне забезпечення 
( наявність спортивної, музичної зали, плавального басейну, кабінетів, комп’ютерної 

та мультимедійної техніки, технічних засобів навчання.)
Технічні засоби навчання

Назва Кількість
Телевізор -

Комп’ютер 6
Магнітофон 12
Мультимедійний проектор 1
Екран 1
Музичний центр 2
Колонки підсилювач звуку 2
Мікрофонидитячі 5

4.3.Предметно -  просторове середовище центру розвитку дитини.
Відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально -  дидактичного обладнання 
для закладів дошкільної освіти (наказ МОН Українивід 19.12 2017 №1633) вікові групи, 
кабінети закладу забезпечені іграшками та навчально-ігровими посібниками на 70%. •

V

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу 
5.1.Внутрішня система забезпеченняякості освіти.

Оцінка якості освітнього процесу в закладі здійснюватиметься за методикою ЕСЕК8-3, для 
якісного та дієвого планування роботи з урахуванням чинників, які забезпечують якість 
освітнього процесу; виокремлюють її сильні сторони, що відповідають сучасним світовим 
тенденціям; висвітлюють слабкі сторони та ризики; визначають ресурсний потенціал і 
перспективи подальшого розвитку.
Зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 2022/2023 році включає:
- положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
- самооцінювання роботи закладу дошкільної освіти за напрямком «Фахова діяльність 
педагогічних працівників»;
- положення про дотримання академічної доброчесності працівниками;
- моніторингові дослідження .

5.2.Моніторингові дослідження з формувань у дітей компетентності під час часткової
дистанційної роботи не здійснюються.

Відповідночастини 3 ст. Закону України «Про освіту» закладі сформовано систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу 
(протокол №1 від 30.08.2022року).

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітеіі 
компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень:______
Вікові групи Форма дослідження Інструментарій
Раннійвік Ведення карток нервово 

-  психічного розвитку
- дидактичні ігри та вправи;
- розвивальніігри;
- вивчення листків здоров’я кожної 

дитини;
- анкетування (опитування) батьків;
- аналіз мовлення батьків і рідних

і
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дитини;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми 

(безпосередні, опосередковані)
Молодший 
дошкільний вік

Педагогічна діагностика: 
моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;
- розвивальні ігри ;
- вивчення листків здоров’я кожної 

дитини;
- анкетування (опитування) батьків;
- аналіз мовлення батьків і рідних 

дитини;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми 

(безпосередні, опосередковані);
Середній 
дошкільний вік

Педагогічна діагностика, 
моніторинг:

- контрольні та підсумкові заняття;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми 

(безпосередні, опосередковані);
- бесіда з дітьми (як допоміжний 

метод);
- вивчення продуктів праці дошкільнят 

(малювання, ліплення, аплікації, 
конструювання, художньої праці, 
мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь 
дітей з різних розділів програми (нульові 
зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні- 
січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

Старший 
дошкільний вік

Педагогічна діагностика, 
моніторинг

- контрольні та підсумкові заняття;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми 

(безпосередні, опосередковані);
- бесіда з дітьми (як допоміжний 

метод);
- вивчення продуктів праці дошкільнят 

(малювання, ліплення, аплікації, 
конструювання, художньої праці, 
мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь 
дітей з різних розділів програми (нульові 
зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні- 
січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

Моніторинг досягнень дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного 
віку здійснюється за методичним посібником "Моніторинг досягнень дітей дошкільного 
віку за оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти як Державного стандарту ( за 
загальною редакцієюТ. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал. -  Тернопіль «Мандрівець» 
2021).
Використовувати в роботі критерії оцінювання рівня розвитку дитини відповідно до змісту 
оновленого Базового компоненту дошкільної освіти та залитсаит рівня розвитку дітей, 
пропонованими науковцями дошкільної освіти в періодичних виданнях "Вихователь - 
методист" за 2022 рік



18

Досягнення освітніх результатів (компетентностей) з урахуванням вікових особливостей 
дошкільників, забезпечують неперервність здобуття освіти впродовж життя та реалізують 
принцип наступності між дошкільною освітою та Новою українською школою.
5.3.Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів.
Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно- 
критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань та спостережень за якістю 
організації освітнього процесу.
Оцінка якості освітнього процесу в закладі здійснюватиметься за методикою ЕСЕК8-3, для 
якісного та дієвого планування роботи у з урахуванням чинників, які забезпечують якість 
освітнього процесу; виокремлюють її сильні сторони, що відповідають сучасним світовим 
тенденціям; висвітлюють слабкі сторони та ризики; визначають ресурсний потенціал і 
перспективи подальшого розвитку.

УІ.Основні показники реалізації освітньої діяльності

Опис «моделі» компетентного випускника центру розвитку дитини.

Модель -  це рівень навченості дитини, забезпечений реалізацією освітніх напрямів Базового 
компонента дошкільної освіти як Державного стандарту.

Модель «Особистість дитини»: 
сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини, активність 
у всіх видах життєдіяльності; дитина позитивно ставиться до своєї зовнішності, 
сформовані: основні фізичні якості, рухові уміння (вміє стрибати, бігати, розвинена 
гнучкість тощо); культурно-гігієнічні, оздоровчі та навички безпеки життєдіяльності; 
сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, 
креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, 
самооцінка.

Модель «Дитина в соціумі»:
- сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських 
взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
- з ’явився інтерес та вміння розуміти інших, долучається до спільної діяльності з 
однолітками та дорослими, об’єднує з ними свої зусилля для досягнення спільного 
результату, оцінює власні можливості, поважає бажання та інтереси інших людей, уміє 
узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Модель «Дитина у природному довкіллі»
- має уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвинута емоційно-ціннісна 
відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля;
- має уявлення про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, 
причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, 
рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан 
природи;
-  виважено ставиться до рослин і тварин; готовий включатись у практичну діяльність, що 
пов’язана з природою; дотримується правил природокористування.

Модель «Дитина у світімистецтва»:
- сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного 
світу та світу мистецтва, розвинуті творчі здібності, сформовані елементарні трудові, 
технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійності, культури та безпеки праці;
- сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, 

позитивна мотивація досягнень; здатністьо рієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, 
розуміти різні способи створення художніх образів; виявляти інтерес до об’єктів, явищ та 
форм художньо-продуктивної діяльності, володіє навичками практичної діяльності, 
культурою споживання;
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Модель «Градитини»:
- розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій 
діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
- задоволений від ігрових уподобань має дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання 
за інтересами, спонукає до обміну думками; оцінює себе й інших, заохочує до імпровізації, 
висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Модель «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»:
- сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та 
відношення предметів і об’єктів навколишнього світу. Дитина здатна застосовувати отримані 
знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній 
тощо),
володіє способами пізнання дійсності; розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно- 
логічне мислення; прагне до пошуково-дослідницької діяльності; має елементарні 
математичні уявлення цілісної картини світу; має компетентну поведінку в різних життєвих 
ситуаціях.

Модель «Мовлення дитини»:
- має сформовану культуру мовлення та спілкування; володіє елементарними правилами 
користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Мовленнєва діяльність складається із 
різних видів говоріння та слухання; має сформовані мовленнє вівміння і навички; оволодіння 
українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і 
дорослими; виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.
Сформованість загально-навчальних умінь і навичок:
Дитина переходить від репродуктивної до продуктивно -  творчої діяльності; сформовані 
загально-навчальні уміння: розуміє мету, яка стоїть; планує і виконує необхідні дії; 
контролює та оцінює свої результати; розвинені пізнавальні можливості; потребує 
емоційного контакту та підтримки дорослого; прагне до утвердження у новій соціальній 
ролі; має організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі; 
виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками. 
Домінуючий спосіб мислення випускника:
Мислення наочно -  дієве, при якому дитина діє не з конкретними предметами, а з їх 
образами та уявленнями; мислення формується на основі здатності диференціювати реальні 
об’єкти і план моделей об’єктів, що відображають дані об’єкти; співвідносить оригінал з 
уявними моделями, мислить схемами, які зберігаються на основі сприйняття, послідовного 
аналізу, синтезу та узагальнення; формуються навички логічного мислення на основі 
оперування абстрактними категоріями.
Рівень сформованості компетенцій випускника
Дитина прагне до ознайомлення з суспільним довкіллям та працею (сформовані навички 
самообслуговування, долучається до господарсько-побутової праці, вміє взаємодіяти з 
однолітками, приймати рішення і ставити цілі), сформоване відповідальне ставлення до 
життя, що є основою активної громадянської позиції, набуває життєвий досвід шляхом 
взаємодії з предметами та соціальним світом.


