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пояснювальна запаска

Освiтня програма Охтирського дошкiльного Еавч€lJIьного закладу (ясла -
садок) кСонечко>> Охтирськоi мiськоi ради Сумськоi областi на 2022-2О2З
навчальний piK розроблена на виконання cTaTTi 33 Закону УкраiЪи <Про
ocBiTy>, cTaTTi 23 Закону Украiни <Про дошкiльну ocBiry>, на ocHoBi Базового
компоненту дошкiльноi освiти' листа МОН ЛЬ 1/9-750 вiд 09.12.2019 <Щодо
ocBiTHix програм у закладах дошкiльноi освiти>>.

На ocHoBi Базового компоненту дошкiльноi освiти та комплексних, ocBiTHix
програм: Програми розвитку дитини вiд народження до шести poKiB <tЯ у
CBiTi>>, ocBiTHboi програми <<Впевнений cTapD) для дiтей середнього
доrrrкiльного BiKy, молодшого дошкiльного BiKy було складено освiтню
програму.
Освiтня програма закладу розрахована на навч€lJIьний piK та лiтнiй перiод,
яка передбача€ створення системи управлiння якiстю освiти дошкiльникiв
шляхом: введенЕя нових ocBiTHix iнформацiйних технологiй, оновлення
методичного i дидактичного забезпечення та вrrровадження нових умов i форм
органiзацii освiтнього процесу. Вона вiдображае дiяльнiсну систему
внутрiшнього забезпеченrrя якостi освiти, сl^rасний формат органiзацii
житт€вого тrростору дитини, забезпечення повноти дiй ycix учасникiв
освiтнього процесу (педагогiв, дiтей та ix батькiв),, органiзацiю взаемодii
дорослих з дiтьми дошкiльного BiKy в такий спосiб, який забезпечуе
зба.rrансований особистiсний розвиток дошкiльника.
Мета oeBiTHboi програми закладу: ремiзацiя комплексу навчzlJIьЕих,
виховних, ocBiTHix функцiй та змiстовних напрямiв органiзацii
життедiяльностi в межах BiKoBoi компетентностi дiтей вiд 2 до б(7) poKiB iз
поступовим ускJIадненням змiстовноi Еаповнюваностi на кожному BiKoBoMy
етапi.
OcHoBHi завдання: сформованiсть MiHiMa-TrbHo достатнього та необхiдного
рiвня ocBiTHix компетентностей дитини раннього та дошкiльного BiKy, що
забезпечуе ii' повноцiнний психофiзичний та особистiсний розвиток i
психологiчну готовнiсть до навчання у школi. Визначенi Базовим
компонентом дошкiльноi освiти вимоги до обсяry необхiдноТ iнформацii,
життсво важJIивих yMiHb i навичок, системи цiинiсних ставлень до cBiTy та
caMoi себе вiдображенi у програмi е обов'язковими дJuI виконання BciMa
учасниками освiтнього процесу,
Струкryра ocBiTHboT програми: визначеннJI ocBiTHix лiнiй вiдповiдно до
Базового компонента дошкiльноi освiти, визначення загаJIьного обсягу
ItaBaHTaжeHHlI на кожний BiK дитини: раннiй BiK, молодший BiK (четвертий piK
життя), середнiй BiK (п'ятий piK життя), старший дошкiльний BiK (шостий
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(сьомий) piK життя). Кожна освiтня лiнiя програми завершуеться пок€tзниками
компетентностi.
Види дiяльностi: розподiл занять на тиждень в органiзованих видах

дiяльностi укладаеться за змiстовними освiтнiми лiнiями вiдповiдно до наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраlЪи 20.04.2015 Л!446 <Про затверджеIIнJI
гранично допустимого навантаження ва дитину у дошкiльних навчаJlьних
закладах рiзних типiв та форми власностi>>. Кiлькiсть занять iHBapiaHTHoi
складовоi повнiстю вiдповiда€ вимогам наказу. Види дiяльностi плануються за
освiтнiми лiнiями: <<Особистiсть дитини>, <<Дитина у природ{ому довкiллi),
t<.Щитина в сенсорно - пiзнавальному просторi>, <<Гра дитини>>, <<,Щитина в
соцiумi>, <<Мовлення дитини>' <<,Щитина у cBiTi культури> Реалiзацiя програми
передбачае врахування принципу iнтеграцiТ ocBiTHix лiнiй у вiдповiдностi з
вiковими можливостями i особливостями вихованцiв.

I. ОСОБЛИВОСТI ОРГАНIЗАЦII ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ

<Охтирський дошкiльний навчмьний закJIад (ясла-садок) <<Сонечко>>

Охтирськоi MicbKoi ради Cyмcbкoi областi, скорочена назва (Д{З>
<Сонечко>( далi Д{З або Заклад), загаJIьного розвитку з групами для дiтей
BiKoM вiд одного до шести (семи) poKiB заснований у 1971 роцi.

Форма власностi: комyнальна.
Тип закладу комбiнований з групами для дiтей BiKoM вiд одного до шести poKiB
( семи poKiB).
Мова навчання: украiЪська,
Освiтнiй piBeHb: дошкiльна ocBiTa.

Юридична адреса ЩНЗ: Сумська область, MicTo Охтирка, провулок
Лiсний, будинок1, поштовий iндекс 42704, електронна адреса:
dлz. sonechko@,meta,ua

Засновником дошкiльного tIавчшIьного закладу с Охтирська MicbKa рада.
Засновник або уповноважений ним орган здiйснюе фiнансування дошкiльного
навчiшьного закладу, його матерiально-технiчне забезпечення, надае необхiднi
булiвлi з обладнанням i матерiалами, органiзовуе будiвництво i ремонт
примiщень, ix господарське обслуговування, харчуванЕя та медичне
обслуговування дiтей..Щошкiльний навчальний закJIад (ясла-садок) <<Сонечко>>

е юридичною особою, мае власне майно, дiе вiд свого iMeHi, може отримувати
майновi та iншi немайновi права? ма€ печатку i штамп встановлеfiого зразка,
бланки з власними реквiзитами, iдентифiкацiйний код та ресстрацiйний
рaжунок в органах .Щержавного казначейства.
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Нормаmавно - правове забезпечення
о cBimHbo'i diяльн о сmi з atolady :

1 Закон УкраiЪи <Про ocBiry>
2 Закон УкраlЪи <Про дошкiльну ocBiry> Стаття26
3 Закон Украiни <Про забезпечення фlтrкцiояування украiнськоi мови як

державноi> ( 1 6.07.20 1 9)
4 Закон УкраiЪи <<Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB

УкраiЪи щодо протидii булiнry (цькуванню)> (вiд 18.12.2018 Ns 2657- VIII дiе
з 19.01.2019 року)

5 Базовий комrrонент дошкiльноi освiти в YKpaiHi
6. Указ Президента УкраiЪи вiд24.02.2022 Np64l2022 <<Про введення

восIiного стану в УкраiЪi>,
7. Закон Украiни вiд24.02.2022 NЬ 2102-IX <Про затвердження Указу

Президента Украiни "Про введенriя военного стану в УкраiЪi".
8. Лист МОН вiд 25.02.2022 Nр |lЗ276-22 <Про органiзацiю освiтнього

процесу>).
9. Лист МОН УкраiЪи вiд 28 лютого 2022рол<у Ns 113292-22

<Щодо написання заяв про вiдпустки без збереження заробiтноi плати у
зв'язку iз введенням в YKpaiHi правового режиму военного стану))

10. Лист МОН УкраiЪи вiд 06.03.2022 р. NЬ |lЗЗ7а-22 "Про органiзацiю
освiтнього процесу".
. 11. Лист МОН Украiни вiд 07.03.2022 Ns 1i3378-22 <Про практику

застосуванIllI 1рудового закоЕодавства у галузi освiти i науки пiд qас дiТ
правового режиму военного стану).

12. Постанова КМУ вiд 13.03.2022 Л! 303 Про припиIIеннJI заходiв
державного нагJutду (контролю) i державного ринкового нагляду в умовах
военного стану.

1 3. Закон УкраiЪи вiд 1 5 березн я 2022 року J\'9 2 1 2б-IХ <<Про внесення
змiн до деяких законiв УкраiЪи щодо державних гарантiй в умовах военного
стану, надзвичайноi ситуацii або надзвичайного стану>>.

14. Лист МОН Украihи вiд 15 березня 2022 року ЛЪ1/3454-22 <Про

перенесеЕЕя атестацii педагогiчних працiвникiв у 2022 роц1>>.

15. Лист МОН вiд |7.0З.2021 Np | 3415,22 <Про зарахуваннrI до закладiв

дошкiльноi освiти дiтей iз числа внутрiшньо перемiщених осiб>.
16. Лист МОН ЛЪ1/37З7-22 вtд29.0З.2022 <<Про забезпечення

психологiчного супроводу учасникiв освiтнього процесу в умовах воеЕного
стану в УкраiЪi>.

17. Лист МОН вiд 02.04.2О22 ЛЬ1/3845-22 <Про рекомендацii для
працiвникiв закладiв дошкiльноi освiти на перiод дiТ военного стану в YKpaTHi>
(<<I\4етодичнi рекомендацii щодо здiйснення ocBiTHboi дiяльностi з питань

дошкiльноi освiти на перiод дii правового режиму во€нного стану>)
18. Статут Охтирськрго дошкiльного навчального закJIаду ( ясла - садок)
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(Сонечко> Охтирськоi MicbKoi ради Сумськоi областi ( нова редакцiя)
(зАтвЕрджЕно рIIrrFнням MICbKoi гади VII скJIикАння

09.1 1.2018 N9 1347 - МР);
19. ПоложенIiя про заклад дошкiльноi освiти (Постанова вiд 27 .01 .202|

Nч 86 <Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
12.0З.2003 N9 З05))

20. Концепцiя нацiонмьно-патрiотичного виховання дiтей та молодi,
(Наказ МОН Украiни вiд 16.06.2015 р, Nч б41)

21. Санiтарний регламент для дошкiльних навчаJIьних закладiв, (Наказ
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраrЪи вiд24.03.2016 р. Ne234)

22. Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкiльних
навчаJIьних закладах рiзних типiв та форм власностi, затверджене наказом
МОН Украiни вiд 20.04.2015 р. Ns446;

23. ГIланування роботи в дошкiльних Еавчапьних закладах (Лист МОН
Украiни вiд 0З.07.2009 р. JФ1/9-а55)

24. Про oKpeMi питання дiяльностi закладiв дошкiльноi освiти у 2022-
2О2З навчальному роцi (Лист МОН Л! 1/8504-22 вiд27,07.2022)

25. Про органiзацiю роботи з дiтьми п'ятирiчного BiKy (Лист МОН
Украiни вiд 27.09.20i 0 р. JФ1/9-666)

2б. Щодо органiзацii дiяльностi закладiв дошкiльноi освiти у 202012021

навчаJIьному роцi (Лист МОН УкраiЪи вiд З0.07.2020 р. JФ1l9-411)
27. Про органiзовану i самостiйну дiяльнiсть дiтей у дошкiльних

навчальних закJIадах (Лист Iнституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти
вi,д 26.01 .2010 р. Nяl, 4/18-3082_) 16 Положення fiро Еорядок здiйснення
iнновацiйноi ocBiTвboi дiяльностi (Наказ МОН вiд З0.0З.2015иJ'fч З80)

28. Про перелiки навчальноТ лiтераryри, рекомендованоi MiHicTepcTBoM

освiти i науки УкраiЪи для використання у закладах освiти у 202112022

навч€rльному роцi (Лист МОН УкраiЪи вiд22.07.2021 р. Nl 119-394)

29. Iнструкцiя з органiзацii харчуваЕня дiтей у Щ{З (вiл 17.04.06 р.
Nр298 l 22'7 зi змiнами вtд 26.02.20 1Зр. Nч202/ 1 6 5 )

30. Про органiзацiю rrацiонально-патрiотичного виховання у дошкiльних
навчаJIьIIих закладах (Лист МОН вiд25,07.20|6 року М 119-З96)

31. Iнструктивно-методичнi рекомендацii <Про органiзацiю роботи з 30

музичного виховання дiтей у дошкiльних ЕавчаJIьних закJIадах)) (Лист МОН
вiд 02.09.2016 року ЛЪ 119-454)

З2. Iнструктивно-методичнi рекомендацii <Щодо забезпечення

наступностi дошкiльноf та початковоi освiти>> (Лист МОН 19.04.2018 року ЛЪ

l19- 249) 22 I нструктивно-методич Hi рекомендаltii <Органiзачiя

медикопедагогiчного контролю на заняттях з фiзкультури в закладах

дошкiльноТ освiти>> (Лист МОН вiд|2.|2,2019)
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ЗЗ. Iнструктивно-методичнi рекомендацii <Органiзацiя роботи та
дотриманюI вимог з питань охороЕи працi та безпеки життсдiяльностi у
заюIадах дошкiльноi освiти> (Лист МОН УкраiЪи вiд 14.02. 2019 j\b |l|1-1491)

34. Iнструктивно-методичЕi рекомендацii <Фiзичний розвиток дiтей в
умовах,ЩНЗ> (Лист МОН Украiни Nsl/9-56З вiд 16.08.2010 р.)

35. Iнструктивно-методичнi рекомендацii <Органiзацiя фiзкультурilо-
оздоровчоi роботи у дошкiльних навч.lльних закладахD (Лист МОН УкраiЪи
Л!1/9-456 вiд 02.09.201б р.)

З6. Перелiк фiзкультурного обладнання, спортивного спорядження та
iнвентарю для використання в дошкiльЕих навчalльних закладЕIх

37. Примiрний перелiк iгрового та навчzlJIьно-дидактичного обладнання
для закладiв дошкiльноi освiти>> (Наказ МОН вiд 19.12.2017 Nэ 1633)

38. Порядок реаryванIш на випадки булiнry (цькування) (Наказ МОН вiд
2712.20|9 Nэ 1646)

З9. Щодо створеЕня iнклюзивного середовища в закладах дошкiльноi
освiти (Лист МОН вiд 25.06.2020 N9 1/9-З48)

40. Тимчасовi рекомендацii щодо органiзацii та протиепiдемiчних заходiв
у закладах освiти в перiод карантину в зв'язку з поширенням корона вiрусноi
хвороби (COVID- I 9 ) (Лостанова Головного державного санiтарного лiкаря
Украihи вiдЗ0.07.2020 No 42)

41. Лист МОН Nsi/9 -750 вiд 09J2.2019 < Щодо ocBiTHix програм у
закладах дошкiльноТ освiти>>;

42. Наказ дошкiльного тIавчального закладу ( ясла * садок) <<Сонечко>>

вiд24-06,2021 Ns01-03/23 < Про участь в реалiзацii проекту < Сприяння
ocBiTi>>

Пр iop umеmн uй напрям робоmа замаdу : фiзt<ульmурно-озdоровчай

У дошкiльному закладi функцiонуе 8 .руп, з них : 1 група раннього BiKy
(сенсорного спрямування); 7 груп - дошкiльного BiKy (фiзкультурно-
оздоровчого напрямку), з них 1 група компенсуючого тигry для дiтей з вадами
мовлення.
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рЕжим роБоти дошкIлъного нлвtIл]Iъного злюIлду

Режим роботи дошкiльного ЕавчаJIьного закJIаду - п'ятиденний.
Вихiднi днi - субота, недiля та святковi днi.
Режим роботи груп: Bci групи 9-ти годиннi.
КороткотриВа,ri групИ передбачаюТь роботу до 3-х - 3,5 годин.
У святковi та вихiднi днi, виходячи з потреб батькiв, можуть бути

органiзованi черговi групи.
У робочi днi працюе чергова група з 700оо 7З0 та з 1700 до1900

закlнчення во€нноZо сmанч меDеJIса zрчп
mа реJrcuм tлобоmu бчdе пеDеz),tя нvmо)

КОМПЛ ЕКТУВА Н НЯ Д ОШКШ ЬН ОГО НЛ В ЧДЛ Ъ НОГО ЗЛКЛЛД У

Порядок комплектування дошкiльного навчаJIьного закладу визначаеться
засцовником спiльно iз директором. .Щiти можуть виховуватися у закладi в
режимi повного чи короткотрив.uIого перебування.

Прийом дiтей до дошкiльного навч€lJIьного закJIаду здiйснюсться
директором протягом к€rпендарного року на пiдставi заяви батькiв або осiб,
якi i1 замiнюють, медичЕоi довiдки rrро стан здоров'я дитини з висновком
лiкаря, що дитина може вiдвiдувати дошкiльний навчальний заклад, довiдки
дiпьничного лiкаря про епiдемiологiчне 0точення' свiдоцтва про народженЕя.

Групи у дошкiльному навчЕIльному закладi комплектуються за вiковими
(одновiковi, або з рiзницею у вiцi), сiмейними (родинними) ознаками. Групи
комплект}.ються вiдповiдно до нормативiв наповнюваностi, Санiтарного
регламенту для дошкiльних Еавчrшьних закладiв з урахуванням побажань
батькiв або осiб, якi ix замiнюють.

У дошкiльному навчЕrльному заклалi комплект}+оться групи за вiковим
принципом:

- раннiй BiK вiд 1 року б мiсяцiв до З-х poKiB;
- молодший дошкiльний BiK вiд З до 4 poKiB;
- середнiй дошкiльний BiK вiд 4 до 5 poKiB;
- старший дошкiльний BiK вiд 5до б (7)poKiB;
- рiзновiкова група вiд 2 poKiB б мiсяцiв до б (7) poKiB.
групи комплект}aються за нормативною наповнюванiстю:
- для дiтей BiKoM вiд 1року б мiсяцiв до 3-х poKiB - до 15 осiб;
- для дiтей BiKoM вiд З-х до 6-ти poKiB - до 20 осiб;
- рiзновiкова - до 15-ти осiб;
- з короткотрив€Lпим перебуванням - до 10-ти осiб;

у лiтнiй перiод до l5-ти осiб.

lаlя закlнчення во€нноzо сmан
ваmuся комплекmаuiябчdе зdiйсню
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Форма орzанiзацi|i ocBimHbozo процесу, вшdа mа muпа заняmь.

Набуття рiзних видiв компетенцiй дитиною дошкiльного BiKy
вiдбуваеться в рiзних видах дiяльностi (iгровiй - провiднiй для дiтей
дошкiльяого BiKy; руховiй; природничiй; предметнiй; образотворчiй,
музичнiй, театральнiй, лiтературнiй; сенсорно-пiзнавальнiй i математичнiй;
мовлепневiй; соцiокультурнiй та iнших) i вимагае практичного засвоення
дитиною системи елементарних (лосryпних) знань про себе та довкiлля,
морЕlllьних цiнностей, умiння доречно застосовувати набуту iнформацiю.
Органiзоване навчання проводиться у формi заrrять. Протягом дня piBHoMipHo

розподiляються Bci види активностi за основними лiнiями розвитку зЕLпежно
вiд бажань та iHTepecy дiтей.

Тривалiсть спецiально органiзованих фронтальних занять становить: - у
групi раннього BiKy - 10 хвилин; - у другiй молодшiй групi - не бiльше 15
хвилин; - у середнiй групi -20 хвилин; - у старшiй групi -25 хвилиЕ.
Тривалiсть перерв мiж заrшттями * не менше 10 хвилин.

Розподiл занять на тиждень в органiзованих видах дiяльностi
укладаеться за змiстовними освiтнiми лiнiями вiдповiдно до наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 20.04.2015 JФ446 <Про затвердженIu{
гранично допустимого навантаження Еа дитину у дошкiльних навчальних
закладах рiзних типiв та форми власностi>>. Кiлькiсть заIлrIть iHBapiaHTHoi
складовоТ повнiстю вiдповiдас вимогам наказу.

(Пiсля з!цiнчення BoeшHozo сmану буdе вilновлено освimнiй процес)

Граначно dопусmшме навчальне наванmааrсеннп на dаmану
у dоuлкiльнлм навчмьнаж заюлаdах рiзнuх muпiв mа форма власносmi

OpieHToBHi
види дiяльностi

за освiтвiми лiнiями

OpieHToBHa кiлькiсть занять lla тиждець
по вiковпм групам

Раннього
BiKy (вiд 1 до

2 poKiB)

Перша
молодша
(вiл 2 ло
3 poKiB)

Дру.а
молодша
(вiд З до
4 poKiB)

Старша
(вiд 5 до

6 (7)
poKiB)

ознайомлення iз
соцiумом 1 1 2 2 J

озяайомлення iз
природним довкiллям

1 1 l l 2

Художньо-продуктивна
дiяльнiсть
(мрична,

образотворча,
театральна та iнша)

з 4 4 5 5

Сенсорний розвиток 2 2

логiко-математичний
розвиток

1 1 2

9

Середня
(вiд 4 до
5 poKiB)



розвиток мовлення i
KyJIьTypa мовленнсвого
спiлкуваЕяя

2 2 3 J з

*Зdоров'я mа фiзuчнuй
розвumок

2 3 з

здгальпа кiлькiсть
занять
на тшкдеЕь

9 10 11 |2 15

,Щоdоtttковi освitпнi
посJlуzu за вабороп,
баtпькiв

3 4 5

максимальна
кiлькiсть запять на
тпждень

9 10 l4 16 20

**Максимально

допустиме навчальне
навантаження на
тиждень
на дитину (в
астрономiчних
годинах)

1,З 1,4 З,5 5o.3 8,З

У ocBiTHboMy rrроцесi використовуються TaKi форми органiзацii
дiяльностi дiтей: iнтегрованi, комfiлексЕi, iндивiдуа,rьнi, iндивiдуzurьно-
груповi, груповi за}UIття, а також мiнi-заняття упродовж днJI.

Години, передбаченi для фiзкультурних занять (плавання), не
враховуються пiд час визначення гранично допустимого навчального
IlaBaHTaжeEHjI дiтей, але обов'язково фiнансуються,

Навчальне Еавант€Dкення: тривЕIлiсть проведення занять - спецiально
оргаIriзованих форм освiтнього процесу, що вiдповiдають вiковим можливостям
виховаIrцiв згiдно санiтарного законодавства.

10
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Фiзuчне вu-yованлrя limей переdбача€ провеdення:

- paEкoBoi гiмнастики;
- гiмнастики пробудження;
- занltть фiзичною культурою;
- р}хливих iгор та iгор спортивного характеру;
- загартування;
- фiзкультурних хвилинок пiд час занJIть;
- фiзкультурних пауз мiж заняттями;
- фiзкультурних комплексiв пiд час денЕоi проryлянки (пiшохiдний перехiд);
- оздоровчих заходiв з використанням арт-терапевтичних технологiй.

Органiзоване навчанIuI у формi фiзкультурних занять проводиться з
дворiчного BiKy. Трива,тiсть занять для дiтеЙ Еаступна:

- у вiцi вiд 2 до 3 poKiB - 15 хвилин;
- вiд 3 до 4 poKiB - до 20 хвилин;

]
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- вiд 4 до 5 poKiB - 20-25 хвилин;
- вiд 5 до б (7) poKiB - 25-З0 хвилин.

(Пiаtя закrнчення во€нно2о сmанч
бчdе зdiйснюваmuся 'освimнiй процес )

Планування робоmа

При органiзацii роботи ДIЗ <Сонечко> Bci працiвники кер}.ються
планом роботи закладу на 2022-202З навчальний piK, який розгJuIдаеться,
схв€Lпюеться колегiальним органом та затверджуеться директором на
засiданнi педагогiчноi ради.

Форма плануваншI ocBiTнboi дiяльностi * за освiтнiми лiнiями (Базовий
компонент дошкiльноi освiти Украiни),

Вихователi планують роботу з дiтьми використовуючи 2 видлl, планiв:
перспективний та календарний. Кожна група плануе робоry з дiтьми
враховуючи ix BiKoBi особливостi та завдання програми розвитку дитини вiд
народження до шести poKiB <tЯ у CBiTil>,

Перспективний план розробляеться на 1 мiсяць Еаперед. В ньому
зазначаеться:

- тематично - блочне планування;
- комплекси втlрав paнKoBoi гiмнастики та гiмнастики пiсля денвого сну;

. - орiентовний розподiл занять на тиждень;
- робота з батьками на мiсяць;
- потижневий розподiл форм та методiв роботи з дiтьми за освiтнiми

лiнiями (при плануваннi визначаються теми днiв згiдно з темою тижня);
- примiтка для зазначеннJI змiн у плануваннi тошо.
Перспективнi плани Д{З <Сонечко> м.lють систему умовних позначок

для зручЕостi планування, якi зазначенi на зворотному боцi плану.
Кмендарнi плаЕи складаються вихователями на свою змiну (I чи II

половину дня). У цих планах зазначаються:
- тема блоку l тижня / дня1'
- дата;
- I чи II половина дня;
- форми роботи та методи роботи визначенi rlерспективним планом

роботи у поширеному виглядi в порядку проведеннJI;
- освiтня лiнiя на полях проти зазначених форми чи методу роботи.
Музичний керiвник rrлану€ робоry за перспективно-к.rлендарним

планом, в якому мiстяться дата, вид занlIття, види музичноТ дiяльностi на
заняттi, етапи вивченш{ музичного репертуару. Кожна група мае власний план
музичного розвитку дiтей. Г[пани скJIадаються музичним керiвпиком на
мiсяць вперед.

IHcTpyKTop з фiзкультури плаЕу€ робоry за декiлькома планами:
11



- перспективним, в якому зазначено Bci ocIIoBHi рухи, якими повиIlнi
оволодiти дiти за piк з визIrаченими термiнами ix вивчення, розвитку та
вдосконапення;

- перспективним, в якому зазначеЕо Bci рухливi iгри, якi будуть
використовуватися fiротягом року дJu{ KoHKpeTHoi групи iз зазначенням
термiнами використання;

I_{i плани складаються iHcTpyKTopoM з фiзкультури на piK.
- к€rлендарним, в якому мiститься конспект заняття у формi таблицi, що

визначае послiдовнiсть фiзичноi дiяльностi на заняттi з визначеними
термiнами роботи 11ад конкретним рухом, грою тощо. IJi плани складаються
iHcTpyKTopoM з фiзично? культури на мiсяць вперед.

Форма написання планiв затверджено педагогiчною радою вiд
3 1.08.2022 Ns 1.

Музичний керiвник та iHcTpyKTop з фiзкультури складають
перспективнi плани свят та розваг на piK, якi затверджуються директOром
закладу, схвzulюсться ледагогiчною радою.

Гlпани роботи вихователiв, перспективно-календарний план
музичних керiвникiв, календарний план фiзичного розвитку погоджуеться
вихователем-методистом кожного мiсяця.

Планування робоmu з баmькамu

Протягом 2022-202З н.р. в закладi дiе перспективний план роботи з
, батьками, для батькiв вихованцiв Bcix вiкових груп. Гfuан розглядаеться Еа

педагогiчнiй радi як додаток до рiчного плану та схвалюеться до
використання. ГLтаном визначено форми роботи з батьками згiдно з планом
роботи ЩНЗ <Сонечко>> на2022-2023 навчальний piK. Вiдповiдно до
загмьного плану роботи з батьками вихователi складають uлан роботи з
батьками для кожноi BiKoBoi групи на piK та затверджуються директором.
Щомiсяuя у перспективноп,ry планi роботи з дiтьми вихователi зазначають
форми роботи з батьками на вказаний мiсяць вiдповiдно до складаного
плану на piK у вiдповiднiй графi. Таким чином nпануючи роботу з батьками
вихователi здiйснюють ii систематично та у повному обсязi.

За необхiдностi педагоги закJIаду впровадж5,тоть дистанцiйну форму
спiлкування з батьками, особливо в днi, коли дитина з тих чи iнших причин
вiдсутня в закладi ( за допомогою спiлкування та викладання матерiалу пiл
час онлайн - ceMiHapiB, майстер-класiв), обговорення i представлення
практичних матерiалiв на онлайн - платформах розмiщення вiдео заняття в
груfiах мобiльних додаткiв Viber, Facebook.

З метою забезпечення единих вимог i наступностi сiмейного
i суспiльного виховання, надання [сихолого-педагогiчноi допомоги батькам
або особам, якi ix замiнюють, пiдтримки рiзнобiчного розвитку дiтей, якi
виховуються в умовах ciM'T у закладi дошкiльноi освiти органiзовано роботу
Консультативного центру, Разом з мамою.
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mа з баmькалru mа dimь"ц u пid час военHozo сmанч
зdiйсню€mься з &levенmам u асmанцi йноzо спiлкvв ання

через соцiальнi Mepeпci iнmернеп)

(Робо

OcHoBHi формu liяпьносmi KoHcyJr.,mamanHozo ценmру:
- органiзацiя лекторiТв, iндивiдуа-,чьних i групових поrr"уrruruцiй до"

батькiв або осiб. якi Тх замiнюють;
- органiзацiя заочного консультування через листування, в

телефонному режимi, через органiзацiю роботи сайry закладу дошкiльноi
освiти.

Ко н сул ьmаm uв н u й це н mр з di йс н ю е ко н сул ь mа п1 uB ну do помоzу
бапlьком або особtLм, якi ix замiнююmь, з пumань:

- соцiалiзацii дiтей дошкiльного BiKy, якi виховуються в умовах ciM'i
- вiкових, психофiзiологiчних особливостi дiiей;
- психологiчноТ готовностi до навчання у школi;
- профiлактики вiдхилень у фiзичному, психiчному i соцiмьному

розвитку дiтей дошкiльного BiKy, якi виховуються в умовах ciM'i;
- органiзацii iгровоi дiяльностi;
- органiзацii харчування дiтей вдома;
_ cTBopeHHrI умов для за загартування i оздоровлення;

- соцiа.llьного захисту дiтей iз рiзних категорiй сiмей.
. _ Ро.бlта збатьками або особами, якi ix замiнюють i дiтьми (BiKoM вiд 3
до ) poкlB) в Консультати вному шентрi проводиться пiлгрупами та
iндивiдуально за планом роботи.

органiзацiя психолого-педагогiчноi допомоги батькам або особам. якi
ik замiнюють, будуеться на ocHoBi iнтеграцiТ дiяльностi спецiалiстiв
консультативного центру: вихователiв, практичного психолога, вчителя -логопеда" меди чного прачiвника,

З метою надання методичноi i консультативноi допомоги сiм'ям, дiти
яких з рiзних причин не мають можливостi щоденно вiдвiдувати заклад
дошкiльноi освiти, формування соцiа,тьноi компетентностi, поступовоi
iнтеграцii ix у суспiльство, забезпечення кожнiй дитинi права на доступнiсть
i безоплатнiсть дошкiльноi освiти в закладi органiзовано 

'соцiально- "

педагогiчний патронат.
реаltiзацiя Bapi аmuвн о i склаiовоi Базово2о ком поIlен mа t)o шкiльtt oI

з метою r,iоu"r"*,"#'flх ;Y#:;';::YTJ;,r" варiативна складова
Базового компонеЕта у закладi розширена гуртками рiзного спрямування, щоб
задовольЕяти потреби й зацiкавленостi дитини до певного виду дiяльностi,
розвивати i? природнi, зага_пьнi та спецiальнi здiбностi; активiзувати дитячу
творчiсть, свосчасно виявляти обдарованiсть.

У 2021-2022 навчальному роцi органiзована робота наступних rypTKiB:
13
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"ф з/п Графiк роботп кiл-сть
груп

кiл-сть дiтей Керiвник ryртка

] <Весела аеробiка)) щопонедlлка
]5.00_ i 5.з0

1 14 Швечь М.В., iHcTpyKTop
з фiзкультури

2 <Рюкзачок>
(Чебурашка)

utoBlBTopKa 1 22 Зуза А.В.
вихователь

з (Розумничок
(iнтелектуальний)

l Толмачова н.В.
(практ_ психолог)

4 <<IJiKaBi шашки>
(Берiзка)

щосереди
15.45 _ l6.15

l 12

) щопонедшка
15.00 15.з5

l 12 Руль I.0., керiвник
музлчни Й

6 <MoBHi перлини>
(виразного читання)

(Горобинка)

щовiвторка l5.40
l6.05

I 12 Горiшня О.О
вихователь

7 (Театральний вернiсаж)
( Веселка)

щоп'ятницi
l5.45 16.15

l 12 Савостьяв о,А.
вихователь

8 < Крок до зiрок>
хореографiчний

щовlвторка
15.00 - 15.з0

I |2 Гераспмевко О. О.,
керiвник музичниЙ

9 <Лего-цеглинки> щопонедшка
16.00- l6.з0

l l2
виховатеJIь

l0 кОбразотворче та
декоративво-уr(иткове

мистецтво)

щопонедlлка
(гр. <Берiзкаil

щосереди
(ф, (Чебурашка))

l5.45 l6.15

l

l

17

15

Шведенко Я.С.,
викладач ОМЦПО

l0 всього l! 14,|

(Робоmа zypmKiB бчdе вidноыtецqцiецц зqцiцчення di'i во€нноzо сmану)

L4

Наймепування ryртка
(вiддiлення, секцii)

щосереди
l5.45 - l6.15

,1

обод Ю.о.
вихователь

(Джерельце)
(вокальний)

Кириченко H.I.



РОЗДIЛ II ПРОБЛЕМЛ ТЛ ПНОРИТЕТНI ЗЛВДЛНЕЯ НАД ЯКИМ
ПРЛЦЮВЛТИМЕ ОХТИ РСЪКИ Й Д ОШ КIЛ Ъ НИЙ НЛВ.IЛJI Ъ Н ИЙ

ЗАЮIАД (ЯСЛА-САДОК) кСОНЕqКЬ) У 2022-2023 Н.Р.

ПРоБЛЕМА:

<<Форtлоування LEGO - mехнолоzii як ефекtпuвнuй освimнiй ресурс
мс ummево:i компеmенmносtпi dо tакiльн ukiB засоб амu

зdоров'язберertcyвN.ьнuх mежнолоzi >

3АВ[АНЕЯ:

Завдання роботи закладу на2022-2023 навча.ltьний piK та лiтнiй перiод
Виходячи з аналiзу роботи за минулий навчальний piK, ураховуючи виявленi
проблеми i потреби закJIаду у 20212022 навчальному роцi, керуючись
Iнструктивно-методичними рекомендацiями <Щодо органiзацii дiяльностi
закладiв дошкiльноi освiти у 20221202З навч€rльному роцi> (Лист МОН вiд
25.02.2022 Ns1l3276-22 < Про органiзацiю освiтнього процесу>) педагогiчний
колектив окресJIюе наступнi завданюI:

- продовжити робоry з формування у дiтей економiчно - соцiальноi освiти
через реалiзацiю парцiыrьноi програми < Афлатот>;

- удосконмити робоry у проектi <<Сприяння ocBiTi>> з розвитку iгровоi
компетентностi шляхом наскрiзного впровадження пiдходу <навчання через
гру) за програмою <<Безмежний cBiT з лего>;

- систематизувати робоry з пiдвищення рiвня медiа грамотностi, розвитку
критичного мислення суб'сктiв освiтнього процесу;

- продовжити робоry щодо формування мовленневоТ компетентностi дiтей
засобами iнтерактивних та медiа технологiй;

- формувати робоry щодо вдосконЕLпення образотворчоi дiяльностi дiтей
дошкiльного BiKy;

- активiзацiя роботи по забезпеченню наступностi мiж дошкiльною,
початковою ланками освiти та батькiвською громадськiстю щодо формування
фiзичноТ та психологiчноi готовностi дошкiльникiв до HoBoi соцiапьноi ролi;

- сприяти розширенню форм та видiв спiвпрацi з родинами, прозоростi та
вiдкритостi роботи зак,Iаду через робоry веб-сайry, створеннJI вiдкритих груп
в соцiальнiй мережi Facebook;
- продовжувати оздоровлення дiтей раннього, дошкiльного BiKy шляхом

використання здоров'язбережувмьних технологiй.

IЦлях u р е алiз а цi|t з uв d ань :

r Використання ocBiTHboi, iнновацiйноТ лего - технологii;
+ Взаемодiя з батьками;
l Особистiсно-орiентований пiдхiд до кожного вихованця;
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I Блочно-тематичне плануванняосвiтнього процесу;
I Забезпечення наступностi дошкiльноi та початково 1 ланок освlти;,l Здiйснення монiторинry якостi наданrrя ocBiTHix послуг;
(Пiсля закlнчення dii BoeHHozo сmанч завdання бvlуmь i)Pe{L]Xl3OBaH

Меmа:

батькiв вихованцiв

Зовdання:

IIл лIтнIЙ пЕрIоI 2023 року

оздоровлення дитячого органiзму та забезпечентrя rrозитивного
емоцiйного стану дiтей в лiтнiй перiод зусиллями працiвникiв Щ{З i

. закрiплення, знань, yMiHb i Еавичок, набутих у процесi рiзних видiв
дитячоi дiяльностi trlпяхом використанIUI пiдходу ((Ilавчання через
гру);
змiцнення органiзму, сприяння фiзичному та психiчному розвитку
дiтей, забезпечення активного вiдпочинку через використантlя iгор
та вправ спортивного характеру на свiжому повiтрi.
Продовжувати органiзовувати самостiйну художню дiяльнiсть дiтей
як засiб розвитку творчих здiбностей.

a

a

ШЛЯХИ РЕЛJIIЗЛЦI i ЗЛВДЛНЪ :

с оптимiзацiТ ру<ового режиму;
. розширеншI та половIIення розвивального середовища

вiдповiдно до вимог безпеки;
. використання iгор з пiском та водою;
о самостiйна iгрова та художнrI дiяльнiсть дiтей;
о просвiта батькiв з питань оздоровлення i розвитку дiтей
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IHH о ва цi йна lilьцьнiсmь.
з метою пiдвищення якостi освiтнього процесу, розвитку всебiчно

розвинепоi.оообистостi у закладi дошкiльноi освiти запроваджуються
iнновацiйнi ocBiTHi технологii. а саме:

лъ
з/п

Iнновацiйнi, ocBiTHi
педагогiчпi технологii

пIп педагога
BlKoBa па

1 Система
М. MoHTeccopi, впровадження
лего * технологii,

ова О.А., Михайленко В.А. -
вихователi груп дiтей рапнього BiKy

ор"о

2 истема музичного вихованнlIс
К.Орфа

Рудь I.0., музичний керiвник

J Музично - дидактичнi irри як
засiб розвитку музичних
здiбностей дошкiльникiв

пова I.A., музичний керiвникКар

4 Па.,rички Кюiзенера Самарай Т.В. вихователь групи
середнього BiKy

5 Розвивальнi iгри В.
Воскобовича,, iгри HiKiTiHa
впровадження лего -
технологii, мнемо таблицi.

.Цунiна Т.Б. вихователь групи
середнього BiKy

6 Здоров'язбережувальна
технологiя < Су * джок> ( для
корекчii мовлення),
впровадженшI лего * технологii.

Група компенс).ючого типу.
Мединцева Ю.В., Кириченко H.I.
вихователi групи старшого BiKy

7 Колесник Л.О., вихователь групи
молодшого вlку

8 <<Методика використання
коректурних карт))
Н. Гавриш, мнемо таблицi,
впровадженнr{ iнновацiйноi лего
- технологii.

Горiшня О,О., виховатеJIь груfiи
старшого лошкiльного Bi ку

Технологiя гри з пiском,
пiскоанiмацiя; мнемо таблицi,
впровадженIUI лего *
технологii,
Синквейн

старшого дошкiльного BiKy
Савостьян о.А. - вихователь групи

10 Кольоротерапiя Михайленко В.А., вихователь
раннього BiKy
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l1 Казкотерапiя Ярошенко С.О., вихователь гр}пи
раннього вlку

12 Бiоенергопластика
Н.С. Жукова, €.М. Маст,юкова,
Т.В. Фiлiгова, P.I. Белякова,
М.О. Ричкова

Кириченко H.I.. Мединцева Ю.В.,
вихователi групи комп. тиrrу,
Бездрабко Л. М., вчитеllь * логопед
днз

tJ Гудзикотерапiя С.Л.
Рубiнштейн, впровадження лего
- технологii.

ириченко H.I.. Мединцева Ю.В.,
виховател1 групи комп. типу,
Бездрабко Л, М., вчитель - логопед
днз

к

l4
А.М. Леушина, Л.В. Ельконiна,
Л.С. Виготський

eMoTexHiKa С.Л. Рубiнштейн,Мн
виховател1 групи комп. типу,
Бездрабко Л- М.- вчител ь лого.,ед
днз

енко H.I.. Мединцева Ю.В.,Кирич

15 Фiтболгiмнастика, смарт -
зарядка з лего.

Швець М.В., iHcTpyKTop з
фiзкультури

1б Арт - терапiя в роботi з дiтьми
дошкiльного BiKy

Толмачова Н.В., практичний
психолог

ЦL Пpozpa,ltHo - .цеmоduчне забезпечення ocBimHboi diяttbHocmi
в do ul Kii t ь н ому н авч(ul lJ Ir ому з а lal ad i

Ко"uплекснi проzрамu.

В ocBiTHboMy процесi закладу дошкiльноi освiти змiст iHBapiaHTHoT складовоi
Базового компоненту дошкiльноi освiти забезпечуеться через реалiзацiю завдань
комплексних програм:

- Програма розвитку дитини вiд народження до шести poKiB <Я у CBiTi>
(О.Кононко);

Проzрал,tа розвumкУ ди"rинИ вiд народжеНЕя до шестИ poKiB <Я у CBiTb>
(о.Кононко) розроблена вiдповiдно до Базового компонента дошкiльноi' освiти,
вiдображае вимоги до оновленого змiсry освiти, вимоги до розвиненостi,вихованостi й навченостi дитини впродовж дошкiльного д"rrп"iuu. opicHryc
освiтян на розвиток у дитини особистiсного досвiду в чотирьох оa"о"r"* Ъ6"рu"
житгедiяльностi - власному Я, природному, предметному та соцiальнБму
просторах.

Провiдна iдея програми 
- оптимfuчьно використовувати можливостi BiKry

ди"lили для ii повноцiнного розвитку.
Меmа проzра"ttu - реа,тiзацiя оптимшIьного комплексу розвивальних, виховних,
навчЕLпьних функцiй та змiстовних налрямкiв органiзацii життедiяльностi в межах
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BiKoBoT компетентностi дiтей вiд народження до б poKiB iз поступовим
ускJiадненням змiстовноi наповЕюваностi на кожному BiKoBoMy етапi.
Завdання проерамu поданi крiзь призму Базового компоЕеЕта дошкiльноi освiти.
Crpynrypy програми визЕачають ocBiTHi лiнii. У змiстi програми виокремлюють
роздiли за вiковою перiодизацiею: раннiй BiK (третiй piK життя), молодший BiK
(четвертий piK життя), середнiй BiK (п'ятий piK життя), старший дошкiльний BiK
(шостий piK життя), в яких подаЕi стислi психологiчнi характеристики дiтей,
завданця розвитку, змiст i форми освiтнього процесу з кожного змiстового
наповнення. Кожна освiтня лiнiя програми мас покatзники компетентностi.

Меmа проzрама <<Впевнений старт): збагачення досвiду взаемодii дитини з
соцiальним i природним оточенням через органiзацiю специфiчно дитячих видiв
дiяльностi, якi формують вiдповiднi життевi компетентностi та якостi
психологiчноi зрiлостi,

Вiдмiнним принципом побудови Програми е iT зорiентованiсть на освiтнiй
результат. Вихователь плануе власну дiяльнiсть орiентуючись на очiкуваний
результат (Що я хочу, щоб засвоiли дiти? Яким мае бути кiнцевий результат?).
Програма передбачае сl^rасний формат органiзацii життевого простору дитини -
<Карта активностей тижня>,

П ар цi ал ь Hi про?р&|л, u:

Театралiзована дiяльнiсть для дiтей старшого дошкiльного BiKy <Грайлик>,
<Щiкавi шашки>), <.Щитяча хореографiя>, <Про себе треба знати, про себе треба
дбати> (програма з основ здоров'я та безпеки життедiяльностi дiтей дошкiльного
BiKy), <Безмежний cBiT гри з лего- цеглинк€lми),кСоцiа,rьно-фiнансова програма
<Афлатот>, Казкова фiзкультура з фiзичного вихованЕJt дiтей раннього та
дошкiльного BiKy Сфименко М,М., Аксьонова О.П. з фiзичного виховання дiтей
старшого дошкiльного BiKy. <Медiасвiт для дошкiльнят> (Василюк С.М.,
Алексейчик О.В...), схвалена МОН Украiни, лист <Ns 22.| 112-Г-4З4 вiд 2l червня
20l9 року; <Медiадошкiльник> (,,Щегтярьова Г.А., Тарасова О.С..), cxBa;reнa МОН
Украiни, лист <Ns 22.| 112-Г-436 вiд 21 червня 2019 року).

Пр о zp tu,t tt zy р m KiB з а ма Dy :

<Щельфiнятко>i ( навчання плаванню) - Затверджено: рiшенrrям методичноi
ради методичного кабiнеry вiддiлу освiти Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi вiд 3 l .08.201 8 протокол ЛЪ3;

<Рюкзачок> ( ryризм) - Затверджено: рiшенням методичноi ради методичного
кабiнету вiддiлу освiти Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi вiд З1.08.2018
протокол Nэ3;

<Театральний вернiсаж>> (театрально * драматичний ) - Затверджено:
методиtIною радою методичного кабiнеry вiддiлу освiти Охтирськоi MicbKoi ради
Сумськоi областi, протокол ЛЬi вiд 22.0|.2016;
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РОЗДШ IV. НЛПРЯМИ ВНУТРIШНЪОI СИСТЕМИ
злБЕзпЕчЕння якост1 освIтнъоi дIялъностI тл якостI
ОСВIТИ ЗЛКЛАДУ

4.1. OcBiTHe середовище Вiдповiдно до вимог Базового компонента
дошкiльноi освiти Украiни розвивальний простiр групових KiMHaT

розмежований на спецiа",rьнi осередки (чентри), Еаповнення яких мотивуе
дошкiльникiв до оволодiння ключовими компетентностями, забезпечуе успiх
в розвитку кожноi дитини. Розвива,rьне середовище вiдповiдае CaHiTapHoMy

регламенту для закладiв дошкiльноi освiти (Наказ МОЗ УкраiЪи вiд24.0З.2016
року Nэ 234), рекомендацiям МОН УкраiЪи (Про примiрний перелiк iграшок,
навчаJIьIIо наочних посiбникiв та навчаJIьного обладнання для дошкiльних
навчаJIьних затоrадiв>> вiд 19.12.2019 Лs 1бЗЗ.

У групових примiщеннях закJIаду оснащенi як постiйнi так i змiннi
осередки, BpaxoBaHi вимоги до сезонностi та вiкових можливостей дiтей, ix
запитiв, Розвивальне середовище групових примiщень мiстить TaKi центри
розвиваючоi активностi дiтей: соцiально-комунiкативного напряму, сюжетно-
рольовi iгри, куточок правил дорожнього р)а(у, куточок правил пожежноТ
безпеки, куточок практичноi дiяльностi (чергових, господарсько-побутовоi
працi), пiзнавально - iнтелектуальЕого Еапряму., <<Ми пiзнаемо cBiT)) (куточок
природи ), <tЯ знаю cBoi права>, <<Експериментування> (поuтуково-
дослiдницька дiяльнiсть), патрiотичне вихованнrI (народознавчий куточок),
конструктивна дiяльнiсть. сенсорний розвиток, куточок кЕиги, куточок <<Лего

- грай>; художньо-естетиtлного напряму (куточок СХ,Щ, музичний куточок,
куточок театру), - сюжетно-рольовi iгри (<Лiкарня>>, <<Аптека> тощо), куточок
усамiтнення. MiHi - музеi.

Фiзкульryрно-оздоровчого напряму: спортивний куточок; центр
<Будь здоров>> (валеологiчний), MiHi - музей <<Рослинки - здоровинки).

Кожен осередок групового примiщенrrя спонука€ до того чи iншого
виду дiяльностi, в якiй дошкiльник розвивас своi фiзичнi функцii, формуе
ceHcopHi навички, накопичуе життсвий досвiд, отримус досвiд емоцiйно-
практичноi взаемодii з дорослими й однолiтками, на власному досвiдi
здобувае знання. Для забезпечення якiсноi ocBiTHboT дiяльностi у закладi е

матерiа.шьно-технiчна база наявнi: спортивна зала - 1, музична зала - 1, кабiнет
практичного rrсихолога -1, кабiнет вчителя-логопеда -1, методичний кабiнет -

2о

<Весела аеробiка> - Затверджено: методичною радою методичного кабiнету
вiм,iлу освiти Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi, протокол Nsl вiд
22.01.20|6 <Крок до зiроо (хореографiя) - Затверджено методичним кабiнетом
вiддiлу освiти Охтирськоi Micbкoi ради СумськоТ областi, протокол J\bl вiд
22,0l .20l6;

<Щжерельце> ( вокатlьний) - Затверджено: педагогiчна рада, протокол Nэ1 вiд
з 1 .08.20l 1



1, медичний кабiнет -1, iзолятор -1, apoMaKiMHaTa -1, фiзiотерапевтичний
кабiнет -1, харчоблок -1, пральня -1.

Yci примiщення З!О вiдповiдають санiтарно-гiгiенiчним нормативам та
сучасним вимогам, оснащенi необхiдними меблями, обладнанням,
технiчними засобами. Заклад забезпечено комп'ютерною технiкою, зокрема:
комп'ютерами, ноутбуками, принтерами. В наявностi ламiнатор дJul
оформлення дидактичних MaTepia,riB та докlментiв. Навчально-методичне
забезпечення освiтнього rrроцесу у закладi здiйсrrюеться вiдповiдно до вимог
Лиота МОН вiд2?.07.2021 Ns 1i9-394 <Про перелiки навча.,тьноi лiтератури,

рекомендованоi MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни для використання у
закладах освiти у 20221202З навча.llьному роцi>>.

У освiтнiй дiяльностi педагоги використов).ють навч€Lпьно-методичнi.
методичнi посiбники, методичнi рекомендацii, збiрки та xpecToMaTii:

- Впевнений старт: книга вихователя, середнiй дошкiльний BiK (у 3-х
частинах) iз додатком <Набiр плакатiв для груповоi роботи>.

4.2. Сuсmаwа оцiнювання зDобувачiв освimu.

У рамках зазначеноi системи у 2022-2023 навч€rльному роцi будуть
здiйсненi заходи щодо визначеншI стаЕу забезпечення якостi освiтнього
процесу.

Результати ocBiTHboi дiяльностi педагогiв закладу з формування у дiтей
компетентностей будуть визначатись шляхом проведенюI монiторингових
дослiджень.

Меmа монimорuнzч - виJIвлення ступеня вiдповiдностi результатiв
дiяльностi З!О кСонечко)) стандартам i вимогам дошкiльпоi освiти,

Завlання MoHimopaHzv :

. безперервно спостерiгати за динамiкою розвитку З,ЩО, своечасно
виявляти змiни i Ti фактори, якi викликають цi змiни;

. здiйснювати тактичне i стратегiчне fiрогнозування розвитку
найважливiших процесiв у закладi дошкiльноi освiти;

. пiдвищувати мотивацiю спiвробiтникiв в галузi забезпечення якостi
ocBiTHix rrослуг.

Монiторинг у заклалi проводиться за квалiметричною моделлю та за
методичним посiбником <<Монiторинг досягнень дiтей дошкiльного BiKy
згiдно з Базовим компонентом дошкiльноi освiти), фiксувався у картках
результатiв основних компетенцiй, а також вiдповiдно до рiчного плану
роботи дошкiльного навчапьного закладу (ясла-садок) <Сонечко>> на 2022-202З
навчальний piK, з метою вивченнrI стану реа_,riзацii завдань Базового
компонента дошкiльноi освiти вiдповiдно до Програми вiд народження до
шести poKiB <Я у CBiTi>, ocBiTHboi програми <Впевнений старт) наказу по
Д{З <Сонечко>> вiд 02.04.2021 Л9 01-0З/18 <Про проведення монiториягового
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Ns з.п. Заходи Мета TepMiH
виконанIUI

1

Педагогiчна
дiагностика
(обстеження)
особливостi розвитку
дiтей

Вивчення рiвня розвитку дiтей
за освiтнiми лiнiями у групах
загzLпьного розвитку та групi
комIlенс)aючого типу

Жовтень

Виявлення рiвня реа"lliзацii
завдань програми II половина

квiтняВизначення рiвня шкiльноi
зрiлостi в старших групах

2

Проведення
пiдсlмкових занять,
iндивiдуальних бесiд з

дошкiльниками

Визначення рiвня розвитку
дiтей, ix обiзнаностi.

1 раз
кварт€UI

на

_)

Аналiз
ocBiTнboi
дiтьми

планlв

роботи з
Виявлення стану виконаннrt

державних вимог дошкiльноТ
освiти

щотижнево

Анкетування,
тестування педагогiв,
батькiв

Отримання рiзноманiтного
емпiричного MaTepialry про
необхiднi асflекти дiяльностi
педагогiв, батькiв

За
потребою,
протягом
року

5

Педагогiчна
дiагностика
професiйноi дiяльностi
педагогtв.

рlвня
компетентностi

визначення
професiйноi
педагогiв

вересень,
KBiTeHb

Монiторинг
здоров'я дiтей

стану
Визначення груп здоров'я за
пiдсум ками поглибленого
медичного огляду

вересень,
KBiTeHb

7

Монiторинг стану
захворюваностi
дiтей та вiдвiдування
днз

Визначенrrя iндексу здоров'я
дошкiльникiв

1 раз
мiсяць,
раз
KBapTatJI

на
1

на

Монiторинг фiзичного
розвитку дiтей

Виявлення ефективностi
розвитку фiзичних якостей дiтей

вересень,
KBiTeHb

9
Педагогiчний аналiз
дiяльностi ЗДО за
навчальний piK

виявлення
прогнозуванIlя
проблем

недолlкlв та
вирiшення

травень,
серпень

дослiдження розвитку компетенцiй дiтей за освiтнiми
компоненту вiдповiдно до Програми <сЯ у CBiTi>.

лiнiями Базового

11

4.

6.

8.



закrнчення dit военноzо сmанч бvdе вidновлено зdiйснення
монimоранzовоео lосlлiOлtсення оозвuml{у компеmенцiй dimей за освimнi,uu
лiнiя,ttu БазоBozo компоненmч Bidповidно lo ПpozoaM u<Яч CBimi>)

Назва
посади

спецiалiа
лiст

Спецiалi
ст
I

категорii

Спецiа
лiст II
катего

plr 
I

спецiалiст
Вищоi

категорi[

11
тарифний

розряд

вихователь
- методист

1

вихователi 5 2 1 5
вчитель -
логопед

1

практичний
психолог

I

музичний
ке Iвник

1

IHcTpyKTop

iз
з
ль и

I

Всього 5 б 2 5

_ Педагоги планують перспективне планування за видами дiяльностi
дiтей та к€шендарне планування за режимними моментами, форми якого
затвердженi педагогiчною радою закладу. Результати"нiсr" ъико*rч"rrя
про|рамових завдань аналiзуеться на педагогiчнiй радi (травень). У закладi
налагоджеЕа практика педагогiчного наставництва, По закладу виданий наказ
про спiвпрацю мiж молодими та досвiдченими педагогами. Педагоги разом
розробляють план роботи. визначають цiлi та завданrrя. очiкування вiд участi
у процесi наставництва, при необхiдностi вносять змiни.

основними формами роботи с консультацii, практичний пок.lз
органiзацii i лроведення занять, режимЕих MoMeHTiB, пiдхiд активного
навчанIUI. основпа роль наставIiика * сприяння професiйному розвиткугrедагога початкiвця на засадах партЕерства. Запорукою успiху .rpo.pu*"

23

ц.3. Пеdоzоziчна diялл,нiсmь пеdаzоziчнuх прпцiвнакiв
Я Kic н u й с юлаd пе d azo z iчн uх пр а цiв н aKiBУ дошкiльнОму закладi працюе 24 педагогiчних працiвникiв. У складi

педагогiчного персоналу: директор * 1, вихователь - методист - 1,
вихователiв - 17, вчитель - логопед - 1, музичний керiвник * 2, практичний
психолог - l, iHcTpyKTop з фiзкультуlэи - 1.
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наставництва € розумlння 1 спlвпраця мlж наставЕиком 1 адмlнtстрацlею у
реалiзацii мети методу наставництва - удосконалення роботи педагогiв.

Постiйно дiюча рубрика на педагогiчнiй годинi з пiдвищення
комп'ютерноi грамотностi педагогiв е важливим компонентом забезпеченлш
якостi освiти, Близько 72 Yо ледаrоriв. систематично використовують IKT в
ocBiTHboMy процесi, що дозволяе цiкаво i нетадицiйно проводити заняття'
мотивувати сучасних дiтей до пiзнання нового та забезпечувати гарний
результат ocBiTHboi роботи.

4.4. Управлiнськi процесu

У закладi розроблена Стратегiя розвитку закладу Ha2021-2O25 роки, яка
затверджена педагогiчною радою. Вона мiстить цiлi розвитку та ocHoBHi кроки
задля ix досягнеЕня, якi вiдображенi у Гlпанi роботи закладу на навчальний
piK. Адмiнiстрацiею закладу скJIадаеться перспективний план пiдвищення
квалiфiкачii педагогiв на календарний piK, затверджу€ться педагогiчною
радою та надаеться до вiддiлу освiти Охтирськоi MicbKoi ради Сумськоi
областi.

У закладi розроблепо Положення про академiчну доброчеснiсть
учасникiв освiтнього процесу Охтирського ДНЗ ( ясла - садок) <<Сонечко>>

яке мiстить механiзми, якi реryлюють, регламентують та контроJIюють
доl-римання педагогi чноТ ети ки.

. мае зрiлi мозковi структури та функцii;. характерною е вiдносно стабiльнiсть та р5,хливiсть HepBoBoi системи;

. проявля€ достатню рухову активнiсть;

. проявляс умiлiсть рук, практичну влравнiсть:

. здоровъ не мае хронiчних хвороб;

. володiе основними гiгiенiчними навичками;

. знае свою статеву належнiсть, усвiдомлюс ii незмiннiсть, розумiе, чим
вiдрiзrrяеться вiд представникiв протилежноi cTaTi;

. володiе основаI\,Iи безпеки життедiяльностi;

. працездатнаl, утомлю€ться лише лiсля чиммого навантаження;
r користуеться як провiдною правою/лiвою рукою;. не заiкаеться i не мае iнших невротичних проявiв.

?4
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И OCHOBHI ПОКЛЗНИКИ РЕЛ]IIЗЛЦIr
освIтнъоi дIялъностI

Порmреm dumuнu напереdоlнi всmупу 0о лuкола
I. Пс шолоziч н u й розв umок:



2. I нmаt екmу tаh н u й розв аmо к:

. володiе елементарЕою системою зЕань про ocHoBHi предмети i явища
навколишнього cBiry та саму себе, а також деякими тrростими пошIттями;

. yMie концентрувати }ъагу, виконуе вимоги за iнструкцiею дорослого;

. диференцiйовано сприймаерiзноманiтну iнформацiю (вiзуа;rьну, аудiальну,
тактильну);

. здiйсuюе елементарнi операцii аналiзу, синтезу, порiвняння, узагаJIьнеЕня,
класифiкацii;

о усвiдомлюе ocHoBHi зв'язки мiж явищами;
. мае розвиIIене логiчне запам'ятовування - добре запам'ятовуе i вiдтворюс;
. встановлюе логiчну послiдовнiсть дiй;. вiдтворюе зразок на вимоry;
. робить припущення, висувае гiпотези, виJIвля€ елементи креативностi;
. розрiзняс звуки мовлення, зiставляе ix з буквами, синтезуе звуки у слова;

знаходить потрiбнi слова дJIя вираженнrI думки, використову€ скrrаднi

речення;
. диференцiюе числа, додае i вiднiмае у межах 10, визначае найпростiшi змiни

цифрових рядiв;
о розрiзняе реЕLпьне Й уявне, зовIliшне i внутрiшне;
. , знае деякi основи початкових наукових знаЕь.

3. Моmuва цi йн uй розв umок :
. хоче йти до школи;
. вирiзняеться високою допитливiстю - розвиЕена пiзнавальна мотивацiя;
. може пост}тIитися (хочу> заради <<необхiдно>>' вiдмовитися вiд бажаного на

користь соцiально важJIивого;
. мае сформовану мотивацiю досягненнlI, прагне досягти успiху;
. свiдомо й вiдповiдмьЕо ставиться до майбутнього шкiльного життя;
. зацiкавлено ставиться до спiлкування з новими дорослими та однолiткамиl
о у соцi€}льЕо приЙнятиЙ спосiб само реа,тiзуеться, самостверджуеться;
. мае сформовану первиЕIrу систему матерiатtьних i духовних потреб.

4, Емоцiйнuй розвumок:
. переживае глибоко, виражас почуття щиро, ясцраво;
. сприйнятлива, диференцiюе емоцiйно-смисловий характер зовнiшнiх

впливiв, чутлива до нього;
. знае ocHoBHi емоцii, особливостi ix вираження мiмiкою, жестами, дiями,

тона.,чьнiстю голосу;
. адекватно виражае cBoi ставленЕU{l' настрiй, стан;
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. уц)имуеться вiд iмгIульсивних реакцiй, негативних емоцiй;

. чутлива до значущих людей, виJ{вля€ чуйнiсть, намагаеться бути суголосною
стаЕу та настрою iнших;

. оптимiстично ставиться до проблем i складностей, мас сформоване почуття
гумору;

. володi€ елементарною емоцiйною культурою, самовиражаеться у соцiально-
прийнятий спосiб.
Розвиток вольовоi сфери:

. свiдомо приймае та утримуе мету, дiе цiлеспрямовано;

. концентру€ увагу на завданнi, певний час не вiдволiкаеться;

. мобiлiзуе себе на розв'язання завдань;
о розрахов}е на власнi сили, розмiрковуе i поводиться са.Iиостiйно;
. звертаеться по допомоry лише у разi об'ективноi необхiдностi;
. конструктивно розв'язуе проблеми, долае труднощi;
с {ово!ить розпочате до кiнця;
. може вiдстояти власну думку;
. визнас cBoi помилки;
о {отрим}еться cBoik обiцянок.

5. С о цiал ь н а й роз в utпок:

. приймае соцiальний статус школяра, усвiдомлюе його важливiсть;

. вiдкритаконтактам,комунiкабельна;

. прихильЕо, доброзичливо ставиться до рiдних, знайомих, товаришiв;

. yMic налагоджувати взаемодiю. працювати в командi;

. узгоджус iндивiдуальнi iнтереси з груповими;

. реалiзуе ocHoBHi моральнi принципи, прагне дотримуватися в поведiнцi та
дiяльностi соцiальних норм i правил:

о намагаеться уникати конфлiктiв, дружелюбно розв'язуе спiрнi питання], може
дiйти згоди, домовитися;

. орi€нтуеться у поведiнцi на вимогу дорослого та на coBicTb як внутрiшню
етичну iнстанцiю;

. усвiдомлюе межi схва,чювальноi i соцiально неприйнятоi поведiнки;

. мае бiльш-менш адекватну самооцiнку;

. поважае себе та iнших;
мае сформований абриз дитячого свiтогляду, елементарну систему

ставлень-
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о сн о в н i по каз н uк а р е аdз а цii о с в imн ь oi пр о zр.лл, ч
Виконання ocBiTHboi програми дасть змоry:
- удоскоЕалити органiзацiю освiтнього

метою забезпечення ефективноi реалiзацii завдань
процесу в заюrадi
державЕого стандарту;

з

. - забезпечити формування у дiтей дошкiльного Biky мотивацii до навчальноi
дlяльностI та саморозвитку;

- створити умови для якiсного соцiально-емоцiйного розвитку дитини
дошкiльного BiKy як запоруки успiшноi самореалiзацii на наступнЪму етапi
життя в початковiй ланцi школи;

- забезпечити компетентнiсний пiдхiд до навчаJIьно-виховного процесу;
- розширити спектр додаткових ocBiTнix послуг;

- забезпечити збереження психiчного здоров'я дiтей раннього дитинства;
- задовольнити освiтньо-культурнi потреби здобувачiв освiти;
- удоскоriалити систему пiдвищення професiйноi майстерностi

педагогiв, надаючи прiоритет caMoocBiTi;

- упровадження в освlтню
комунiкаuiйних технологiй;

практику сучасних iнформацiйних

- упроваджеЕня ефективних технологiй спiвпрацi з батьками в практицi
псгхолого-педагогiчного партнерства.
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