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І Вступ
Організація освітньої діяльності в КЗДО Майський (ясла-сад) Золотий
ключик» у 2021/2022 навчальному році здійснюється відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від
13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016-2026 роки», Базового компоненту дошкільної освіти
(нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді
(затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Санітарного
регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично
допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних
типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015
№446,листа Міністерства освіти і науки України від 13.08.2018 №1/9-386 «Про
особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022
навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України Інструктивно –
методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та
початкової освіти від 19.04.2018 року № 1/9 - 249 ,статуту та інших нормативноправових документів в сфері освіти.
Заклад продовжує здійснювати освітньо-виховний процес у 2021/2022
навчальному році за такими пріоритетними напрямами:
1. Спрямувати педагогічну діяльність на оновлення змісту дошкільної
освіти відповідно до суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку
науки, запровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання.
2. Продовжувати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності
дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних
видах діяльності.
3. Посилити увагу до організації взаємодії дошкільного навчального
закладу з батьками вихованців, залучення до участі в навчально –
виховному процесі , та їх медико-психолого-педагогічна просвіта.
ІІ Організація життєдіяльності дітей
У 2021-2022 навчальному році у закладі функціонує 2 групи:
 різновікова група;2-3-4-років
 різновікова група;4-5-6(7)років
Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в групі різновікової 2-4
років використовується програма розвитку дитини «Я у Світі» ( оновлена) та
«Дитина в дошкільні роки» (оновлена);

Старшого віку використовується програма розвитку дитини дошкільного віку
«Дитина в дошкільні роки » (оновлена)
У навчально-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та
варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними
та парціальними програмами ( Додаток №1)
В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну
безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим
компонентом дошкільної освіти та відповідно до вимог чинних освітніх програм,
за якими буде здійснюватись навчально-виховний процес. (Додаток 2).
Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції
освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями
вихованців.
Для
програмно-методичного
забезпечення
освітнього
процесу
використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і
науки України для використання в закладах дошкільної освіти на 2021/2022
Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується
через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види
діяльності відповідно до змісту парціальних програм. (Додаток 2).
Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня
наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
У закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень.
Заклад працює з 7.00 до 17.30. .
Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними
лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.
Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року
життя.
Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:
- у різновіковій групі (друга молодша та середня групи) – не більше 15 -20
хвилин
- у різновіковій групі ( середній та старшій групі) – 20-25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за
змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого
навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та
форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає
вимогам наказу. У навчально-виховному процесі використовуються такі форми

організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні,
індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня
Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять)
сприяє блочно-тематична організація (ясельна група) освітнього процесу на
засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При
цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок
постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в
молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття заміняє всі інші,
крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна
проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння
в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість
статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна
перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин,
старших – 25 хвилин.
Робота в гуртках за інтересами дітей у закладі, є самостійною додатковою
організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й
зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні,
загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно
виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в
другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку
дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної
вікової групи.
Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного
дня . При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та
навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її
життєвий досвід.
Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з:
- ранкової гімнастики;
- занять фізичною культурою;
- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
- загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між
заняттями;
- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.
Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього
здоров’я та психофізіологічні особливості.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з
дворічного віку.
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше
трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються
педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших

факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури , проводяться фізкультурні
комплекси під час денної прогулянки.
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення інноваційного
розвитку в 2021/2022 навчальному році, педагогічний колектив закладу буде
спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно
багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з
перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Додаток 1
Інваріантна складова
Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні
Рекомендовано
О.П. Аксьонова, А.М.
Програма розвитку дитини
Міністерством освіти і науки
Аніщук, Л.В. Артемова та
раннього віку
України» (лист МОН № 1/11«Я у Світі» (нова редакція) ін.
6326 від 12.07.2019)
Комплексна
освітня
Міністерством освіти і науки,
програма
«Дитина
в К.Л. Крутій, Богуш молоді та спорту України лист
А.М., Грицишина Т.І. та від 06.11.2016 № 1/11-16160
дошкільні роки»
ін.
(нова редакція)
Парціальні освітні програми

«Казкова
фізкультура»,
програма
з
фізичного
виховання дітей раннього
та дошкільного віку

Комісією
з
дошкільної
педагогіки
та
психології
Науково-методичної
Єфименко М.М.

ради
з
питань
освіти
Міністерства освіти і науки
України
(лист
ІІТЗО від
11.06.2014
№14.1/12-Г-869)

Програма з основ здоров’я
« Про себе треба знати, про
себе треба дбати»

« Дитина у світі
дорожнього руху»
Програма з формування
основ безпечної поведінки
дітей дошкільного віку під
час дорожнього руху
Програма з організації
театралізованої діяльності
в
дошкільному
навчальному
закладі
«Грайлик»

Любов Лохвицька

Схвалено
комісією
з
дошкільної
педагогіки
та
психології Науково-методичної
ради
з
питань
освіти
Міністерства освіти і науки
України

Схвалено для використання в
дошкільних
навчальних
закладах комісією з дошкільної
педагогіки
та
психології
Олександр Тимовський Науково-методичної ради з
Ігор Репік
питань освіти Міністерства
освіти і науки України (лист
ІІТЗО від 25. 12. 2014 р. №
14.1/12-Г-1856)
Березіна О.М.
Гніровська О.З.
Линник Т.А.

Комісією
з
дошкільної
педагогіки
та
психології
науково-методичною радою з
питань освіти Міністерства
освіти і науки України лист від

31.03.2014 №14.1/12-Г-501

«Україна
моя
Батьківщина»
програма
національно-патріотичного
виховання
дітей
дошкільного віку

Каплуновська О.М.

Комісією
з
дошкільної
педагогіки
та
психології
Науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства
освіти і науки України (лист
ІІТЗО від 25.03.2016
№2.1/12-Г-85)

Варіантна складова (по гурткам)

«Петриківський первоцвіт»
- методичний посібник

Купрієнко В.І.
Міхіна Н.О.
Корінько І.Б та ін..

Комісією
з
дошкільної
педагогіки
та
психології
Науково-методичною радою з
питань освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України лист ПТЗО
від 12.07.2013 №1/11-114112)

Програма з організації
театралізованої діяльності Березіна О.М. Гніровська
в
дошкільному
О.З.
навчальному
закладі
Линник Т.А.
«Грайлик»

Комісією
з
дошкільної
педагогіки
та
психології
науково-методичною радою з
питань освіти Міністерства
освіти і науки України лист від
31.03.2014
№14.1/12-Г-501

Програма
оздоровчоосвітньої роботи з дітьми
старшого
дошкільного
віку «Веселкова
музикотерапія»

Малашевська Ірина,
Демидова Світлана

Комісією
з
дошкільної
педагогіки
та
психології
науково-методичною радою з
питань освіти Міністерства
освіти і науки України лист від
25.02.2015
№14.1/12-Г-54

Додаток 2
Відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України від
20.04.2015
№446 «Про гранично допустиме
навчальне навантаження на дитину
у дошкільних навчальних закладах
різних типів та форми власності»

Розподіл занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку
в КЗДО Майському (ясла-саду) «Золотий ключик»
на 2021/2022 навчальний рік

Види діяльності за освітніми лініями

Різновікова
Різновікова
група (від 2 до
група (від 4 до 5
4 років)
-6 (7)років)
№1.2,5,8.10.1
1,10,11,12
2

Ознайомлення із соціумом

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

2

4

5

Сенсорний розвиток

-

-

Логіко-математичний розвиток

1

2

Розвиток мовлення і культура
мовленнєвого спілкування

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

11

15

Додаткові освітні послуги на вибір
батьків

2

3

Максимальна кількість занять на
тиждень

13

19

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

4,1

7,9

Художньо-продуктивна діяльність
(музична, образот-ворча, театральна тощо)

Примітки:
Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:




у різновіковій групі 2-4 року вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості
занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого
спілкування»,
у різновіковій групі 4-6(7) року, як окреме заняття за рахунок кількості занять
освітньої лінії «Художньо-продуктивна діяльність».
Гуртки:

у різновіковій групі 2-4 років проводяться гуртки:



з народознавства( « Моя Батьківщина») - 1 заняття на тиждень,
з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський
первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

у різновіковій 4-6(7) років проводяться гуртки:




з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський
первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,
Конструювання « Талановиті рученята»- 1 заняття на тиждень
Хореографія «Веселі чобітки» - 2 заняття на тиждень.

Затверджую:
Завідувач КЗДО Майський
(ясла-сад) Золотий ключик»
Зайцівської сільської ради
Синельниківського району
Дніпропетровської області
________ О.В. Щабельська
Режим дня КЗДО Майський (ясла-сад) Золотий ключик» на 2021 – 2022 н.р.
Режимні моменти
№
п/
п
1. Прийом дітей,
спілкування, ігри,
ранкова гімнастика
2. Підготовка до сніданку,
сніданок
3. Ігри, підготовка до занять
4. Організована діяльність
дітей
5 Підготовка до
прогулянки
6 Прогулянка І
7 Повернення з
прогулянки, водні
процедури, підготовка до
обіду
8 Обід
9 Підготовка до сну, сон
10 Поступовий підйом
загартовувальні
процедури
12 Індивідуальні заняття,
ігри, підготовка до вечері,
вечеря
13 Підготовка до
прогулянки
14 Прогулянка ІІ,
повернення додому

дошкільний
вік
(2-4 р.)

дошкільний вік
(4-6(7) р.)

7.00-8.00

7.00-8.10

8.00-8.45

8.10-8.50

8.45-9.00
9.00-9.30

8.50-9.00
9.00-9.50

9.30-10.00

9.50-10.10

10.00-11.10
11.10-11.30

10.10-11.50
11.50-12.05

11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.30

12.05-12.40
12.40-15.00
15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.55

16.15-16.30

16.20-16.40

16.30-17.30

16.40-170

