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Організація освітньої роботи у 2016-2017 
навчальному році здійснюється 

відповідно до: 
 • Законів України “ Про освіту”, “Про дошкільну освіту, 

• Базового компонента дошкільної освіти, 

• Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, 

• Положення про дошкільний навчальний заклад  

(затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003 №305),  

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів (затверджено наказом Міністерства охорони 

здоров`я  України від 24.03.2016 № 234),  інших 

нормативно-правових актів. 
 
 



 Якість дошкільної освіти – це 
комплекс характеристик, що 
визначають ефективність 
внутрішнього потенціалу і зовнішніх 
умов організації та управління 
дошкільною освітою, її 
процесуальності і результативності 
формування життєвих компетенцій, 
дошкільної зрілості дитини. 



Пріоритетні змістові напрямки 
освітнього процесу у дошкільних 
навчальних закладах на 2016/2017 

навчальний рік визначаються з 
урахуванням потреб сьогодення: 

 
 - у посиленні складових соціально-

морального, емоційно-ціннісного  

розвитку дітей,   

- покращення  їхнього  фізичного, 

психічного  здоров`я упродовж 

дошкільного дитинства. 



   На рівні ДНЗ якість потенціалу  досягнення 
мети дошкільної освіти зумовлюється метою, 
визначеною державою, саме: забезпечити 
своєчасний, повноцінний,  різнобічний, 
цілісний розвиток і виховання дитячої 

особистості. 
 

    Загальнодержавна мета конкретизується у 
завданнях діяльності ДНЗ на новий 
навчальний рік, які є основою річного плану 
роботи закладу.  



Ключовими пріоритетами змістового 
наповнення освітнього процесу у 
новому навчальному році є такі: 

 
-  національно-патріотичне виховання;   

-  економічне виховання; 

- формування у вихованців навичок спілкування і 

ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими 

людьми;  

-  музичне виховання; 

А серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – 

творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, 

театралізація, драматизація), а також художня література 

(фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.  

 



Зміст освітнього процесу 

   Зміст освітнього процесу в дошкільному 

навчальному закладі реалізується  відповідно до 

вимог чинних програм розвитку, виховання і 

навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми 

потребами.  

  Чинними для використання у 2016/2017 навчальному 

році в дошкільних навчальних закладах різних типів і 

форм власності є комплексні і парціальні програми, 

рекомендовані (схвалені) Міністерством освіти і 

науки України.  

 



   У 2016/2017 навчальному році чинними є: 
комплексні освітні програми: 

-«Дитина», програма виховання і навчання дітей 
від 2 до 7 років  (наук. кер. Проскура О.В., Кочина 
Л.П., Кузьменко В.У.,     Кудикіна Н.В.); Нова 
редакція 2015 року! 

-«Я у Світі», програма розвитку дитини 
дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.); Нова 
редакція 2014 року! 

-«Українське дошкілля», програма розвитку           
дитини дошкільного віку (авт. кол. Білан О.І, 
Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.); Чинна до 
кінця навчального року; 

- «Впевнений старт», програма розвитку дітей 
старшого дошкільного віку  (авт. кол. Андрієтті 
О.О., Голубович О.П. та ін.); Чинна до кінця 
навчального року; 





 
 
- «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального 
періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А.М.); 
- «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і 
виховання дітей дошкільного віку  (авт. Калуська Л. В.); 
- «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і 
виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.); 
- «Стежина», програма для дошкільних навчальних 
закладів, які працюють за вальдорфською педагогікою 
(авт. Гончаренко А. Н. Дятленко Н. М.); 
- «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня 
програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш 
А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова 
редакція 2015 року; 
- «Світ дитинства», комплексна освітня програма для 
дошкільних навчальних закладів (наук. кер. – Богуш А.М., 
упор. – Байєр О.М., Батліна Л.В., Григоренко Г.І., 
Дорошенко З.П. та ін.) – нове видання 2015 року; 
 
 
     



  Парціальні освітні програми:  

◦ «Україна – моя Батьківщина», програма національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., 

Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування 

Рейпольської О. Д.); 

◦ «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., 

Хартман О. Ю.); 

◦  «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей 

старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., 

Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року; 

◦ «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та 

методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. 

А., Шкваріна Т.М.) 

◦ «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – 

Чинна до кінця навчального року; 



 
 
- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в 

дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  
Линник Т. А.).; 

- «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей 

дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.); 

- «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на 
християнських цінностях» ( авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, 

В. Є. Сучок  та інші);   

- «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.); 

- «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ 

безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – 
Тимовський О.А., Репік І.А.); 

 - «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.); 

- «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма 

з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за 
авторською естетико-оздоровчою системою (авт. – Єфименко М.М., 
Мельниченко Ю.В.); 
 



- «Шкіряний м`яч», програма та методичні рекомендації з навчання 

дітей старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк В.І., 
Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);  

- «Настільний теніс», програма та методичні рекомендації з навчання 

дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс (авт. – Авраменко 
О.М., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.); 

- «Юний легкоатлет»,  програма з фізичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку (авт. – Масляк І.П., Кулик Н.А.); 
«Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.); 

- «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми 
старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. 

К.); 

- «Смайлик», програма з формування основ комп`ютерної грамотності у 

дітей старшого дошкільного віку (авт. – Резніченко І.Ю.); 

- «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей 

старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В.,  Духновська 
О.І., Пащенко Л.Ю.);  

- «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання 

дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В.,  
Романюк О.В., Дульська Г.П.);  



  Інформація   про рекомендовані МОН 

України програми та іншу навчальну літературу 
подається у Переліку навчальної літератури, 
який щорічно оновлюється та розміщується на 
веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua). 



Вибір програм 
- здійснюється педагогічним колективом, 

затверджується рішенням 1-oю педагогічної ради 

ДНЗ 

-  у ДНЗ може використовуватися як одна, так і 

кілька комплексних програм  

-звернути увагу на термін чинності програм 

   При плануванні роботи дошкільного закладу на новий 

навчальний рік враховуються викладені вище пропозиції, які 

можна частково замiнювати чи доповнювати  залежно від  

потреб  самого закладу, продиктованих конкретною 

ситуацією його діяльності, специфікою регіону, контингенту 

вихованці та їхніх родин, творчими задумами колективу та 

іншими факторами.   

 



 
 Сприяння організації на базі дошкільних навчальних 
закладів локальних осередків для надання за місцем 
проживання консультативної допомоги батькам і осіб, що їх 
замінюють, з питань влаштування дітей до дошкільного 
закладу і їх соціально-психологічної адаптації в умовах 
нового дитячого колективу, психолого-педагогічного 
супроводу дітей, які з певних причин не відвідують 
дошкільні заклади, розвитку і виховання дітей, підготовки 
їх до школи тощо. 

  
Нормативною основою цієї роботи є Примірне положення 
про консультативний центр для батьків  або  осіб, які їх 
замінюють і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї  
(затверджене наказом Міністерства освіти і  науки,молоді та 
спорту України від  30.06.2011р. № 714). 
 



Організації взаємодії дошкільного 
навчального закладу з батьками 

вихованців. 
 Залучення до освітнього процесу розпочинається з презентацій роботи 

закладу і груп, спостереження за роботою фахівців із дітьми і 

поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з 

педагогами в організації і проведенні ігор, занять, прогулянок, походів, 

екскурсій, свят, розваг, гуртків тощо.  

 

 Донесенню до родин необхідних психологічних, педагогічних, медичних 

знань сприяють:  

 - індивідуальні і групові, письмові, усні та інтернет -, онлайн -

консультації спеціалістів;  

 - батьківські збори,  

 - лекторії,  

 - «батьківські школи» та інші форми роботи.  

  

 Для популяризації таких знань відводяться сторінки на сайтах 

дошкільних закладів.   

 



Одне із ключових питань – інноваційна 
діяльність у дошкільних навчальних 
закладах.  
 
 З урахуванням кадрової ситуації, потенційних 
можливостей педагогів позитивним показником 
інноваційного поступу конкретного педагогічного 
колективу є: 
 
 - розроблення власних новацій,   
- участь в апробації нових методик, технологій, 
підходів відповідно до офіційних експериментальних 
досліджень науковців,  
- запозичення та впровадження у власну практику 
уже розроблених, апробованих і рекомендованих 
педагогічних новацій.   

   



 Освіта дітей дошкільного віку з 
особливими освітніми 

потребами.  

  Ефективність навчально-виховної роботи 

досягається на основі надання таким дітям 

якісної корекційної допомоги у взаємодії 

вихователів, асистентів вихователів (в 

інклюзивних групах), корекційних педагогів і 

батьків.   
 



 Покращенню якості управління на рівні 
самих дошкільних навчальних закладів і 
органів управління освітою на місцях сприяє 
оптимізація управлінської діяльності. Тобто:  
- переведення її на рейки партнерства і 
паритету, довіри педагогічним колективам,  
- самоконтролю і відповідальності за 
результати,  
- компетентного вивчення стану освітнього 
процесу,  
- надання дієвої, своєчасної допомоги в 
подолання труднощів, виправленні недоліків.  
 



  Важливий чинник забезпечення якості 
процесу досягнення мети дошкільної освіти – 
якість науково-методичного супроводу освітнього 
процесу в ДНЗ.  
 Першочерговим завданням стає підвищення 
якості методичної роботи. Посилюється увага до 
діяльності методичних кабінетів як осередків 
кращого досвіду, доступу до джерел інформації про 
сучасні досягнення психолого-педагогічних наук, 
інноваційні педагогічні технології в галузі 
дошкільної освіти, постійно діючих 
консультативних  пунктів для педагогів і батьків 
вихованців. 



Календарно-тематичне планування навчально-
виховного процесу в ДНЗ 

(інструктивно-методичний лист "Планування роботи в дошкільних 
навчальних закладах" за № 1/9-455 від 03.07.09р.)  

 

 Освітня діяльність вихователя дістає своє відображення у 

перспективному (на місяць, квартал, півріччя) і календарному (на 

день, тиждень) планах, складові яких взаємопов’язані за змістом. 

 Робота педагогічних працівників регламентується 

календарним планом, який є основним для вихователя, і може 

складатися на місяць або 1-2 тижні, або 1 чи декілька днів. 

 Педагогам надається право при плануванні проявляти 

творчість, ініціативу, враховуючи сучасні вимоги до розвитку 

дітей дошкільного віку. 

 Форма планування може бути різною: графічною, 

текстовою, комбінованою, поширеною - для молодого педагога 

(до 3-х років), спрощеною - для педагога-професіонала, 

затверджується педагогічною радою, враховуючи досвід роботи 

вихователів, обізнаність з вимогами програми тощо.  
   

 



Принципи календарного планування:  

 

◦послідовність у викладенні матеріалу,  

 

◦чіткість поставлених завдань,  

 

◦відповідність форм роботи віковим та  

    індивідуальним особливостям дітей,  

 

◦різноманітність видів діяльності тощо. 

 



 
У календарних планах на початку 

кожного місяця обов'язково 
передбачається:  

 ◦ сітка занять на місяць,  

◦ 2 комплекси ранкової гімнастики на два тижні 

(з ускладненням на другий тиждень),  

◦ гігієнічна гімнастика після сну, 

◦робота з батьками,  

◦ за необхідності - інші форми роботи 

(довготривалі спостереження; зміст ігрової та 

трудової діяльності; тематика свят та розваг; 

загартувальні заходи - не обов’язково). 

Відносяться до перспективного планування 

 



 
Планування освітньої роботи з дітьми 
може бути довільним (сітки, текстове 

або комбіноване) і складатися по-
різному. 

Наприклад: 

- за режимними моментами;  

- за видами діяльності (ігрова, трудова, 

комунікативна, пізнавальна, рухова, навчальна);  

- за інтегрованими блоками;  

- за лініями розвитку - кожного дня домінує одна 

лінія розвитку у взаємодії  з іншими 

 



Перша половина дня Друга половина дня* 

Ранок Заняття Прогулянка Праця, самостійна 

художня діяльність 

Розваги, ігри Прогулянка 

Ігри, бесіди, 

спостереже

ння, праця, 

індивідуальна 

робота з 

дітьми та 

батьками; 

самостійна 

рухова 

діяльність 

дітей 

Тема. 

Програм

овий 

зміст. 

Матеріал

. 

Хід 

заняття. 

Ігри, праця, 

спостереження, 

спортивні ігри та 

вправи, 

індивідуальна 

робота з різних 

розділів програми, 

екскурсії, 

прогулянки, 

походи за межі 

дитячого садка, 

самостійна рухова 

діяльність дітей 

Різні види праці 

(ручна, 

господарсько-

побутова, в 

природі) в різних 

формах 

самостійна 

художня 

діяльність дітей 

(образотворча, 

художньо-

оформлювальна, 

мовленнєва, 

музична, 

театралізована) 

Різні види 

театрів 

(ляльковий, 

тіньовий, 

іграшок тощо), 

ігри-

драматизації, 

інсценізації, 

концерти, 

фізкультурні, 

музичні, 

літературні 

дозвілля 

Ігри, 

спостереження, 

праця, 

індивідуальна 

робота з 

батьками, 

самостійна 

рухова 

діяльність дітей 

За основними режимними моментами 

першої і другої половин дня 



Ігрова діяльність Різні види ігор: сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, 

драматизації, дидактичні тощо. 

Навчально-пізнавальна 

діяльність 

Заняття (тема, програмовий зміст, матеріал, хід заняття) 

Трудова діяльність Різні види і форми праці 

Комунікативна діяльність Індивідуальні, групові, колективні бесіди з дітьми на особистісні, 

морально-етичні теми, організація і розігрування ситуацій 

міжособистісного спілкування тощо 

Пізнавальна діяльність Спостереження, цільові прогулянки, екскурсії, дитяче 

експериментування, досліди, читання художньої літератури тощо 

Рухова діяльність Рухливі ігри, елементи спортивних ігор та вправ, фізкультурні свята і 

розваги; прогулянки-походи за межі дитячого садка, самостійна 

рухова діяльність дітей тощо 

Гурткова робота Тематика гурткових занять згідно з планами керівників гуртків 

Індивідуальна робота з 

дітьми та батьками 

Індивідуальна робота з дітьми з різних розділів програми (ігри, 

вправи, бесіди, розмови та інші форми), індивідуальні бесіди, розмови, 

консультації для батьків 

За видами дитячої діяльності та формами 

роботи педагога з дітьми 



занять: розділ програми, тема, програмові завдання (навчальні, розвивальні, виховні), 

матеріал та обладнання, хід у вигляді плану (молодим спеціалістам доцільно планувати 

хід занять у більш розгорнутій формі); 

ігор: назва, мета, атрибути, обладнання та інвентар, дозування, за потреби – 

ускладнення, основні прийоми керівництва; 

дитячої праці: вид праці, форма організації (чергування, доручення, колективна 

праця), зміст трудових завдань, мета, інвентар, основні прийоми проведення; 

спостережень, цільових прогулянок, екскурсій: об'єкт, мета, матеріал, перелік основних 

питань і завдань дітям; 

прогулянок-походів за межі дитячого садка: кінцевий пункт, спосіб пересування, 

тривалість, мета, інвентар, хід у формі плану-схеми з визначенням місць, тривалості і 

змісту відпочинку; 

самостійної діяльності дітей (рухової, художньої): назва форми роботи, матеріал та 

обладнання, за потреби – прийоми прямого керівництва; 

бесід (колективних, з підгрупами): тема, мета, запитання дітям, використані художні 

твори тощо. 

розваг (фізкультурних, музичних, літературних): вид розваги, тема (сценарій 

складається окремо, зокрема музкерівником чи інструктором з фізвиховання); 

індивідуальної роботи з дітьми: розділ програми чи напрям освіт ньої роботи, імена 

дітей, мета, завдання дітям, матеріал (інвентар); 

індивідуальної роботи з батьками: форма роботи, імена дітей, з батьками яких ця 

робота планується, тема, мета. 

Форми запису до плану 



Заняття з пріоритетом пізнавального розвитку  

(у світі природи)  
Тема: Читання та переказування оповідання Ю. Ярмиша «Чого синичка 

повеселішала»? 

Програмовий зміст: поповнювати знання дітей конкретними уявленнями про 

ознаки ранньої весни: зміну в стані сонця (піднімається вище на небі, 

збільшується кількість тепла), снігу (потемнів, з’явилися  таловини), рослин 

(почався рух соку, збільшилися бруньки, перші квіти), у поведінці тварин 

(веселіший спів синичок, поява перших комах та ін.). Продовжувати учити дітей 

переказувати оповідання близько до тексту. Розвивати монологічну мову. 

Виховувати зосередженість. 

Обладнання: відео  та аудіо матеріали, ілюстрації, загадка,  текст оповідання. 
  Хід заняття:  

1.Загадка про синичку. 

2. Слухання весняного співу синички (аудіозапис). 

3. Перегляд відео матеріалів/ ілюстрацій (ознаки весни). 

4.Обговорення. 

5.Фізкультхвилинка. 

6.Читання оповідання. Запитання: Що трапилося із синичкою вранці? 

Що побачила синичка навкруги? Яке запитання виникло в синички? У кого вона 

вирішила просити відповідь? Чому раділи пташки? Чому синичка повеселішала? Читання 

оповідання. Переказування оповідання дітьми. 

7. Підсумок заняття. 

8. Р/г «Спритні синички» 
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Орієнтовні види діяльності за 

 освітніми лініями 

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами 

раннього 
віку  

(від 1 до 2 
років) 

перша 
молодша  
(від 2 до 3 

років) 

друга 
молодша  
(від 3 до 4 

років) 

середня  
(від 4 до 5 

років) 

старша  
(від 5 до 6 (7) 

років) 

  Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3 

  Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2 

  Художньо-продуктивна діяльність 
(музична, образотворча, театральна 
тощо) 

3 4 4 5 5 

  Сенсорний розвиток 2 2 - - - 

  Логіко-математичний розвиток - - 1 1 2 

  Розвиток мовлення і культура 
мовленнєвого спілкування 

2 2 3 3 3 

  Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3 

 Загальна кількість занять на 
тиждень 

9 10 11 12 15 

  Додаткові освітні послуги на вибір   
батьків 

- - 3 4 5 

  Максимальна кількість занять на           
тиждень 

9 10 14 16 20 

  Максимально допустиме навчальне 
навантаження на тиждень на дитину 
(в астрономічних годинах)** 

1,3 1,4 3,5 5,3 8,3 



Д
н

і 

т
и

ж
н

я
 

 Молодша-середня-старша різновікова група від 3 до 6 років (старша підгрупа, молодша – середня підгрупа) 

П
о

н
е

д
іл

о
к

 

1. Ознайомлення із соціумом + Розвиток мовлення і культура спілкування. По підгрупах  

2.Художньо- продуктивна діяльність-музична.  

ІІ половина дня 

Ручна праця, гурткова робота  

Х
в

и
л

и
н 0,20+0,15=0,35 0,30+0,20=0,50 0,40+0,25=0,65=1,05 

В
ів

т
о

р
о

к
 

1.Логіко-математичний розвиток.  По підгрупах 

2. Ознайомлення із соціумом + Художньо-продуктивна діяльність-образотворча (ліплення/аплікація). По підгрупах 

ІІ половина дня 

3.Фізичний розвиток (фізкультурне заняття).  

Господарсько-побутова праця  

Х
в

и
л

и
н 0,15+0,20=0,35 0,20+0,30=0,50 0,25+0,40=0,65=1,05 

С
е

р
е

д
а

 

1.Розвиток мовлення і культура спілкування (навчання елементів грамоти)  Для старшої підгрупи 

2.Розвиток мовлення і культура спілкування (художня література) +  Для середньої-молодшої підгрупи  

3.Художньо-продуктивна діяльність-музична. 

Пішохідний перехід 

ІІ половина дня 

Розваги  

Х
в

и
л

и
н 0,20+0,15=0,35 0,30+0,20=0,50 0,25+0,25=0,50 

Ч
е

т
в
е

р
 

1.Логіко - математичний розвиток. Для старшої підгрупи 

2.Ознайомлення з природним довкіллям + розвиток мовлення і культура спілкування  

3.Здоров‘я та фізичний розвиток (фізкультурне заняття) 

ІІ половина дня 

Конструювання 

Х
в

и
л

и
н 0,20 0,30 0,25+0,40=0,65=1,05 

П
’я

т
н

и
ц

я
 1.Ознайомлення із соціумом + Ознайомлення з природним довкіллям. Для старшої підгрупи 

2.Художньо-продуктивна діяльність-образотворча (малювання). По підгрупах 

3.Здоров‘я та фізичний розвиток (фізкультурне заняття).  

ІІ половина дня 

Самостійна художня діяльність 

Х
в

и
л

и
н 0,15 0,20 0,40+0,25=0,65=1,05 

К
іл

ь
к
і

с
т
ь
 

за
н

я

11 занять (з фізкультурою) – 2,20 год. 11 занять (з фізкультурою) – 3,20 год. 13 занять  (з фізкультурою) – 5,10 год. 

НАЗВИ ЗАНЯТЬ ВІДПОВІДНО ДО ОРІЄНТОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ  

                      ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА)                                                      
    

                                                                                                                                                                                                                                                           



 (НАЗВИ ЗАНЯТЬ ВІДПОВІДНО ДО НАЗВ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ») 
Д

н
і 

т
и

ж

н
я

  Молодша-середня-старша різновікова група від 3 до 6 років (молодша – середня підгрупа, старша підгрупа) 

П
о

н
е

д
іл

о
к

 

1.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з довкіллям) + Мовленнєвий розвиток*. По підгрупах  

2.Художньо-естетичний розвиток (музична діяльність).  

ІІ половина дня 

Ручна праця, гурткова робота  

Х
в

и
л

и
н 0,20+0,15=0,35 0,30+0,20=0,50 0,40+0,25=0,65=1,05 

В
ів

т
о

р
о

к
 

1.Логіко-математичний розвиток.  По підгрупах 

2. Пізнавальний розвиток (народознавство/соціально-моральний розвиток) + Художньо-естетичний розвиток 

(ліплення/аплікація) *. По підгрупах 

ІІ половина дня 

3.Фізичний розвиток (фізкультурне заняття).  

Господарсько-побутова праця  

Х
в

и
л

и
н 0,15+0,20=0,35 0,20+0,30=0,50 0,25+0,40=0,65=1,05 

С
е

р
е

д
а

 

1. Мовленнєвий розвиток (навчання елементів грамоти)  Для старшої підгрупи 

2. Мовленнєвий розвиток*. Для середньої-молодшої підгрупи  

3. Художньо-естетичний розвиток (музична діяльність).  

Пішохідний перехід 

ІІ половина дня 

Розваги  

Х
в

и
л

и
н 0,20+0,15=0,35 0,30+0,20=0,50 0,25+0,25=0,50 

Ч
е

т
в
е

р
 

1.Логіко - математичний розвиток (1р. на місяць - Основи економічної культури). Для старшої підгрупи 

2.Пізнавальний розвиток (Ознайомлення з природою) + Мовленнєвий розвиток*. 

3.Фізичний розвиток (фізкультурне заняття) 

ІІ половина дня 

4.Креативний розвиток (2р. на місяць - Конструктивна діяльність / 2р. на місяць - Театралізована діяльність) 

Х
в

и
л

и
н 0,20+0,15=0,35 0,30+0,20=0,50 0,25+0,40+0,25=0,9=1,30 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

1.Пізнавальний розвиток (Безпека життєдіяльності, основи здоров'я/1р. на місяць-Основи правової культури) + 

Пізнавальний розвиток (Ознайомлення з природою). Для старшої підгрупи 

2.Художньо-естетичний розвиток (малювання)*. По підгрупах 

3.Фізичний розвиток (фізкультурне заняття).  

ІІ половина дня 

Самостійна художня діяльність 

Х
в

и
л

и
н 0,15 0,20 0,40+0,25=0,65=1,05 

К
іл

ь
к

іс
т
ь
 

за
н

я

11 занять (з фізкультурою) – 2,35 год. 11 занять (з фізкультурою) – 3,40 год. 
13 занять  (з фізкультурою) – 5,35 

год. 



1. Водночас з усіма підгрупами проводять лише такі заняття, на яких 

можна забезпечити додержання організаційних та педагогічних вимог до 

педагогічного процесу.  

2. Заняття з навчання грамоти варто проводити лише окремо, бо вони 

потребують постійного керівництва з боку вихователя і повідомлення знань на 

них чергується з виконанням вправ. 

3. Одна з основних умов проведення спільного заняття – чітке планування, 

регламентація кожного етапу. 

4. Бажано уникати ситуацій, коли складний для сприймання матеріал 

подається для всіх вікових підгруп. Важливо правильно визначати 

програмний матеріал з погляду його сумісності. 

5. Матеріал, підготовлений до заняття, має містити спільні елементи для 

дітей усіх підгруп, що дає змогу об'єднати вихованців для проведення ігор, 

відгадування загадок, виконання певних завдань. 

6. Поетапна робота з дітьми різних вікових груп неможлива без організації 

їхньої спільної діяльності на кожному занятті. Коли в одній групі подаються і 

закріплюються знання, вихованці інших груп можуть попрацювати 

самостійно. 

Вимоги до проведення спільних занять  

у різновіковій групі 



  Суттєву допомогу керівникам в управлінні 

діяльністю ДНЗ нададуть інформаційні ресурси 
мережі Internet або спеціально організоване 
наповнення внутрішньої мережі закладу ресурси 
якої складають нормативно-правові, інструктивно-
методичні, діагностичні, навчально-методичні, 
дидактичні та інші засоби, що скеровують і 
корегують діяльність усіх служб  



  Якість дошкільної освіти може бути 
досягнута спільними зусиллями управлінських  і 
методичних служб, наукових установ, практиків та 
батьків, діяльність яких націлена на забезпечення 
якості потенціалу та процесу реалізації мети 
дошкільної освіти, досягнення її якісних 
результатів.  



Важливо! 

◦ Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію 

освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році» (лист МОН України від  

16.06.2016р. № 1/9-315) 

◦ Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію 

національно-патріотичного виховання у ДНЗ» (лист  МОН 

України  від  25.07.2016 № 1/9-396)  

◦ Інструктивно-методичні рекомендації «Організація 

фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних 

закладах» (лист МОН України від  02.09.2016 р. № 1/9-456) 

◦ Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію 

роботи з музичного виховання дітей у дошкільних 

навчальних закладах» (лист МОН України від  02.09.2016 р. 

№ 1/9-454) 

 



Дякую за увагу  
та запрошую до співпраці!  

 
  


