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Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою 

освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. 

Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний 

навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку 

особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного 

ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування 

механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в 

товаристві незнайомих дітей і дорослих.  

Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка гнучко реагує на сучасні 

соціокультурні запити, збагачує знання дитини необхідною якісною 

інформацією, допомагає їй реалізувати свій природний потенціал, 

орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності. 

 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти 

(нова редакція) та Концепції Нової української школи. 

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 

навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти 

(нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), 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), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи 

в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9–

198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних 

навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про 
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розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), 

«Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних 

навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи 

з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» 

(від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи 

в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про 

організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних 

закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів 

дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо 

забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 

№1/9–249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують 

здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 

1/9-411), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти 

у 2020/2021 навчальному році» (від 22.07.2020 № 1/9-394),, «Щодо 

організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

(від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної 

освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-

правових документів в сфері освіти. 

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів 

навчання; коротко вказано відповідний зміст кожної освітньої лінії Базового 

компонента дошкільної освіти, які реалізуються через освітні програми 

«Дитина» та «Впевнений старт». 

Програму побудовано з урахуванням таких принципів: 

- визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в 

розвитку особистості; 

- збереження дитячої субкультури; 

- створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, 

її базових якостей; 
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- пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з 

підготовкою до майбутнього етапу життя; 

- повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду 

дошкільника; 

- компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих 

знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та 

особистісних якостей і вольової поведінки дитини; 

- надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, 

формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними; 

- формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду. 

Освітня програма визначає:  

 Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх гважливих компетенцій 

украдених за освітніми лініями; 

 Перелік та пропонований зміст освітніх ліній;  

 Орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки  освітніх галузей, 

узгодження змісту освітніх ліній із програмою першого класу НУШ. 

 Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

 Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 

446 від 20.04.2015 року «Про затвердження гранично допустимого 

навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах 

різних типів та форми власності».  

Загальний обсяг навчального навантаження для вихованців першої 

молодшої групи – 1.4 години на тиждень (49 годин/навч.рік);  для другої 

молодшої групи  - 3.5 години на тиждень (122,5 годин/навч.рік);  для 

середньої групи – 5.3 години на тиждень (185,5 годин/навч.рік); для старшої 

групи – 8,3 годин на тиждень (290,5 годин/навч.рік);  

Навчальний план зорієнтований на роботу дошкільного закладу за 5 – 

денним навчальним тижнем. Повноціність дошкільної освіти забезпечується 

реалізацією як інваріативної , так і варіативної складових. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окресленно у 

навчальному плані дошкільного навчального закладу (далі – навчальний 

план). (ДОДАТКИ 1,2) 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру дошкільної 

освіти, встановлює погодиннє співвідношення між видами діяльності за 

освітніми лініями  за віковими групами, визначає гранично допустиме 

тижневе навантаження вихованців. Навчальний план дошкільного закладу  

передбачає реалізацію освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти 

через структурування змісту дошкільної освіти на засадах інтегрованого 

підходу до навчання. Вони охоплюють інваріативну складову, сформовану на 

державному рівні, яка є спільною для всіх закладів дошкільної освіти 

назележно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 

На основі навчального плану ДНЗ «Фіалка» складає на кожен 

навчальний рік робочий план з конкретизацією варіативної складової, 

враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби вихованців. 
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Повноціність дошкільної освіти забезпечується реалізацією як інваріативної, 

так варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з 

відповідних бюджетів. 

Вихованці з особливими освітніми потребами (з порушенням 

інтелектуального розвитку, порушеннями мовлення, з розладами аутичного 

спектру, затримкою психічного розвитку), здобувають дошкільну освіту в 

закладі дошкільної освіти за індивідуальними робочими планами, 

затвердженими наказами МОН України. 

Тривалість занять становить: 

- у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин 

- у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин; 

- у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин; 

- у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин. 

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. 

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) 

сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах 

інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. 

 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 

може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного 

виховання.  

Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань 

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. 

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі має складатися 

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. 
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Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан 

їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. 

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з 

дворічного віку. 

Тривалість занять для дітей наступна: 

- у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; 

- від 3 до 4 років – до 20 хвилин; 

- від 4 до 5 років – 20-25 хвилин; 

- від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин. 

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше 

трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються 

педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших 

факторів. 

Після денного сну діти відвідують гуртки. Тривалість проведення 

гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей. 

Недопустимо проводити заняття в гуртках за рахунок часу, відведеного 

на прогулянку та денний сон. 

В цьому навчальному році в закладі функціонують такі гуртки:  

- «Росточок» (гурток з художньо – естетичного розвитку (хореографія) – 

працює за авторська програма Циганок О.В., хореографічного гуртка 

«Росточок».; 

- « ЕйБіСіДішка». (гурток з англійської мови).) – працює за парціональною 

програмою та методичними рекомендаціями «Англійська мова для дітей 

дошкільного віку», розроблена авторським колективом під керівництвом  

Кулікова І.А., Шкваріна Т.М. Лист ІІТЗО від 27.08.2015 № 14.1/12-Г-952. 

- «Безмежний світ гри з LEGO» (гурток інтелектуальний) – працює за 

парціональною програмою та методичними рекомендаціями «Безмежний світ 

гри з LEGO», розроблена авторським колективом під керівництвом  Рома 

О.Ю., Борук О.П., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В. Лист ІМЗО від 

28.12.2015 № 2.1/12-Г-150.; 
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- «Малятко – здоров‘ятко» (гурток з фізичного розвитку) – працює за 

парціональною програмою з фізичного виховання для дітей раннього та 

дошкільного віку «Казкова фізкультура», розроблена Єфименко М.М. Лист 

ІМЗО від 09.07.2019 № 22.1/12-Г-627. 

Гранична наповнюваність груп встановлюється відповідно до статті 14 

Закону України «Про дошкільну освіту». 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ) 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ВИЗНАЧЕНИХ ВІДПОВІДНИМ БАЗОВИМ 

КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає засвоєння змісту 

дошкільної освіти як завершеного етапу, розрахованого на весь період 

дошкільного дитинства, сформованість мінімально достатнього та 

необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 років життя, що 

забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток, 

соціальну адаптацію та психологічну готовність до навчання у школі.  

Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу 

необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних 

ставлень до світу та власного «Я» є обов’язковими для виконання  всіма 

учасниками освітнього процесу в дошкільних закладах, незалежно від їх 

підпорядкування, типу та форм власності. 

Зміст Базового компонента дошкільної освіти побудовано на основі 

компетентнісного підходу, що зумовлює чітке визначення кінцевого 

результату засвоєння змісту освітніх ліній (знає, обізнаний, розуміє, уміє, 

усвідомлює, здатний, застосовує, виявляє ставлення, оцінює). 

Враховуючи те, що загальнопедагогічне поняття «компетентність» 

охоплює систему знань, умінь, навичок, способів діяльності, ціннісних 

орієнтацій, досвіду емоційних ставлень у певній галузі знань, особистісних 

якостей, які є результатом набуття особистістю різних видів компетенцій, 

зміст БКДО зорієнтовано відповідно до вікових можливостей дітей 
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дошкільного віку, тобто набуття ними життєво важливих компетенцій з 

різних освітніх і змістових ліній. 

Компетенція передбачає насамперед задану норму, вимогу до 

розвитку, навчання і виховання дитини, якісну результативну 

діяльність як соціально закріплений результат. 

Компетентнісний підхід орієнтує освітян на цілісний і загальний 

розвиток дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці 

фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь. Увага 

педагога має спрямовуватися на головні вектори розвитку – формування 

навичок практичного життя, емоційної сприйнятливості, морально-духовного 

та фізичного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього 

стрижня, ціннісної етичної орієнтації. Не «запраграмованість», а всіляке 

сприяння розвитку індивідуальності дитини, наближення освітніх завдань до 

життєвих реалій – центральна вісь діяльності педагога. Це сприятиме появі в 

дошкільному дитинстві психічних новоутворень, що виступають підгрунтям 

розвитку особистості, допоможуть їй у подальшому освоєнні світу. 

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку 

відбувається в різних видах дитячої діяльності: ігровій (провідній для дітей 

дошкільного віку), навчально-ігровій, мовленнєвій, художньо-мовленнєвій, 

образотворчо-продуктивній, театрально-ігровій, художньо-практичній, 

пізнавальній, соціокультурній та ін. 

Освітня програма має потенціал для формування у здобівачі таких 

ключових компетентностей: 

1) Здоров’язбережувальна компетенція, обізнаність із будовою свого 

тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; належністю до певної статті; 

продуктами харчування; основними показниками власного здоров’я, 

цінністю здоров’я для людини. Уміння виконувати основні рухи та 

гімнастичні вправи; застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо 

збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших 

людей. Дотримання правил безпеки життєдіяльності. 
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2) Особистісно-оцінна компетенція, обізнаність дитини з образом самої 

себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі 

однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяльності). 

Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних 

життєвих ситуаціях, позитивного ставлення до власного внутрішнього світу 

(мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, почуття тощо), оптимістичного 

світовідчуття щодо свого сьогодення і майбутнього. 

3) Родинно-побутова компетенція, обізнаність із нормами та правилами 

сімейного (родинного) співжиття; здатність їх дотримуватися; уміння 

підтримувати доброзичливі, дружні, довірливі стосунки в родинному колі, 

виявляти турботу і любов до рідних і близьких членів родини. 

4) Соціально-комунікативна компетенція, обізнаність із різними 

соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, 

жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними 

соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; 

уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з 

людьми, які її оточують: узгоджувати свої і дії, поведінку з іншими; 

усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати 

себе. Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати 

відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях. 

5) Природничо-екологічна компетенція, усвідомлює себе частиною 

великого світу природи; знає про залежність власного здоров’я, настрою, 

активності від стану природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання 

та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необхідність 

дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти 

природного довкілля, заощадливого використання природних багатств, 

використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладає 

домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля. 

6) Предметно-практична компетенція, обізнана із предметним світом, 

його особливостями в межах житла (предмети побуту, вжитку) і поза ним 
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(транспорт, споруди закладів соціального і громадського призначення тощо), 

виготовленням предметів довкілля. Орієнтується у предметному середовищі 

за місцем проживання, дотримується елементарних правил поведінки на 

вулицях і дорогах. Користується побутовими предметами за призначенням. 

Обізнана з працею дорослих, виявляє інтерес і повагу до і професій, бере 

участь у спільній праці з дорослими, дітьми; творчо виявляє себе у 

самостійній предметно-практичній діяльності. Застосовує елементарні 

економічні поняття; ощадливо ставиться до речей, грошових коштів. 

7) Художньо-продуктивна компетенція, сприймає мистецький твір з 

позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно 

сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, 

виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті. 

Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну 

специфічність мистецтва і дотичну інформацію. Переймає духовний 

потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси 

улюблених персонажів. Володіє комунікативними навичками спілкування з 

приводу змісту і краси твору, його засобів. Із задоволенням наслідує 

мистецькі зразки — образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, 

літературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, 

цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення 

прекрасного (уміння, навички). Випромінює благополуччя під час мистецької 

творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького 

досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури. 

8) Ігрова компетенція, обізнаність різними видами іграшок; здатність їх 

використовувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор 

(рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх 

структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); 

реалізовувати власні ігрові задуми; дотримуватись ігрового партнерства та 

рольових способів і поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри. 
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9) Математична компетенція, виявляє інтерес до математичних понять, 

усвідомлює і запам’ятовує їх; розуміє відношення між числами і цифрами, 

склад числа з одиниць і двох менших (у межах 10); обізнана зі структурою 

арифметичної задачі; вміє розв’язувати задачі і приклади на додавання і 

віднімання в межах 10. 

10) Мовленнєва компетенція, інтегроване вміння адекватно й доречно 

спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої 

думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, 

розмірковувати, оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні 

(міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості 

(мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, 

виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагне 

творчо самореалізуватися. 

Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, 

граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій. 

11) Комунікативна компетенція, комплексне застосування мовних і 

немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-

побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, 

ініціативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої 

комунікації. 

Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів 

мовленнєвої компетенції. 

Набуття компетенцій вимагає практичного засвоєння дитиною системи 

елементарних (доступних) науково обгрунтованих знань про себе та 

довкілля, моральних цінностей; вміння адекватно реагувати на події, 

виявляти гнучкість, застосовувати інформацію, одержану в спеціально 

організованій дорослим діяльності, в реальних життєвих ситуаціях, у 

прагненні домагатись успіху. Життєво компетентний, досвідчений 

дошкільник поводиться самостійно і конструктивно в різних соціальних і 

життєвих ситуаціях. 
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ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ  

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 

 Дошкільна освіта здобувається, як правило з одного - двох років 

(відповідно до Закону України « Про дошкільну освіту»). 

Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, 

мають право на першочергове зарахування до закладу дошкільної освіти. 

На третьому році життя у дитини розширюються потреби, змінюються 

види і форми діяльності, розвивається вольова сфера, елементи свідомості та 

самосвідомості, відбуваються зміни у спілкуванні з дорослими та дітьми 

(формується потреба спілкування з однолітками). 

До трьох років у дітей закладаються передумови переходу до 

продуктивних видів діяльності, зокрема: малювання, ліплення, 

конструювання. Починають формуватися навички різних видів музичної 

діяльності. 

Відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного 

підходу, освітня програма спрямовує освітній процес на досягнення 

соціально закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, 

навченості та вихованості дитини), що зумовлює необхідність чіткого 

визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній (знає, обізнана, розуміє, 

вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, 

оцінює), орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, 

підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для 

набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь.  

Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини 

продовжується в початковій школі. Підготовка дітей до школи має 

відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. 

Така підготовка передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і 

особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з довколишнім 
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світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є 

фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і 

забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу — 

школяра. Сформованість самосвідомості, адекватної ідентифікації себе 

зі своїм «Я», уміння співвідносити свої бажання, можливості та 

прагнення до здійснення мети діяльності, здатність уявляти себе в 

минулому, теперішньому, майбутньому часі, орієнтуватись у своїх 

основних правах і обов’язках — характеризує дошкільну зрілість 

дитини та її психологічну готовність до систематичного навчання у 

школі. 

Діти старшого дошкільного віку  оцінюються за допомогою  

проведення моніторингу компетенцій за освітніми лініями Базового 

компоненту. 

Головною метою системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи 

є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого 

року. Результати досягнень дітей  дають змогу зорієнтувати педагога у 

сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів 

оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.  

 

ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВЯЗОК ОСВІТНІХ 

ЛІНІЙ, ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ. 

Базовий компонент визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його 

інваріантною і варіативною складовими.  

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти формується на 

державному рівні і є обов’язковою для навчальних закладів різних типів і 

форм власності, що забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти. З 

огляду на важливість дошкільного дитинства як базового періоду для 

формування способів пізнання, розуміння та відображення внутрішньої 

(психічної) та зовнішньої (Всесвіт) картини світу, змістом Базового 

компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують 
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засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття 

знань, умінь і навичок дитини.  

 Інваріантну частину змісту дошкільної освіти систематизовано за 

освітніми лініями: 

 «Особистість дитини», 

 «Дитина в соціумі», 

 «Дитина в природному довкіллі», 

 «Дитина у світі культури», 

 «Гра дитини», 

 «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,  

«Мовлення дитини».  

Це забезпечує неперервність змісту освітніх ліній дошкільної та 

початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх 

ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і 

наступність її в початковій школі.  

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що 

включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити 

належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в 

структурі неперервної освіти.  

Освітня лінія «Особистість дитини» передбачає: – формування 

позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її 

активної життєдіяльності; – виховання в дитини позитивного ставлення до 

своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, 

культурногігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної 

життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути 

сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і 

відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і 

безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.  

Освітня лінія «Дитина в соціумі» передбачає формування у дітей 

навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських 
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взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки 

спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду 

людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися 

до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої 

зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, 

поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є 

своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння 

узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.  

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» містить доступні 

дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, 

розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до 

природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень 

дитини 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. Ціннісне ставлення 

дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене 

ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, 

що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.  

Освітня лінія «Дитина у світі культури» передбачає формування 

почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту 

предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, 

формування елементарних трудових, технологічних та художньо-

продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. 

Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої 

діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та 

продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність 

орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи 

створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм 
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художньопродуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної 

діяльності, культури споживання. 

 Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих 

здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності 

та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе 

в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, 

сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за 

інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує 

до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.  

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, 

еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і 

об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є 

здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності 

(ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння 

способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-

образного, словесно-логічного мислення. 

 Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту 

дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, 

елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної 

поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

 Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною 

культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування 

мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і 

способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням 

дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання 

інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-

чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує 

духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із 

національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку 
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складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються 

мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних 

навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей 

інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння 

українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими 

дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до 

української мови.  

Кожна освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти 

завершується узагальненим визначенням результату освітньої роботи ― 

сформованістю певного виду компетенцій.  

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

освітніх програм рекомендується використовувати особливий формат 

організації взаємодії дорослого з дітьми  - повний інформаційний день, які 

сприятимуть цілісному результату дошкільної освіти та переносу умінь у 

нові ситуації. 

Логічна послідовність освітньої діяльності розкривається у відповідних 

освітніх програмах рекомендованих Міністерством освіти і науки України 

(Лист МОН України) № 1/11-4960 від 23.07.2020 року). 

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Очікуванні результати навчання, окреслені в межах кожної освітньої 

лінії, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання: 

 дослідницькі, 

 інформаційні, 

 сюжетно – рольові ігри, 

 дидактичні ігри, 

 рухливі ігри, 

 конструювання, 

 пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, 

 репродуктивний метод, 
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 читання (слухання дітьми) творів художньої літератури, 

 словесні методи, 

 розповідь. 

Основними формами організації освітнього процесу для дітей старшого 

дошкільного віку: 

 різні типи занять: інтегроване, комплесне, предметне. 

 екскурсії, віртуальні подорожі, 

 інсценізації казок, 

 складання картки активностей, 

 підгрупова робота «4*4», 

 ситуація вибору «Один. два, три +» 

 «Коло друзів», 

 проблемна ситуація, 

 активне слухання, 

 активне спілкування : діалог, полілог, 

 виставка – презентація дитиною своїх діяльнісних досягнень, 

 самопрезентація «Хочу сказати», 

 квести: фізкультурно – оздоровчого напрямку, природничі, 

математичні, які організовує вихователь у межах занять або в під час 

прогулянки. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись і 

розширюватись за умови виконання вимог Базового компоненту дошкільної 

освіти протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вихователь визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазаначених у освітніх програмах. 

 

ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
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Система внутрішнього забезпечення складається з наступних компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

 навчально – методичне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення вихованцями результатів навчання 

(компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 контроль за виконанням розподілу організованої діяльності та освітньої 

програми, якістю знань і навичок вихованців, розробка рекомендацій  щодо 

їх покращення; 

 моніторинг та оптимізація соціально – психологічного середовища 

закладу освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма дошкільної освіти передбачає досягнення вихованцями 

результатів навчання (компетентностей), визначених Базовим компонентом. 

Реалізація освітньої програми дошкільної освіти забезпечує формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її 

успішної життєдіяльності, а саме: 

 Усвідомлює цінність здоров’я, його значення для повноцінної 

життєдіяльності. 

 Має уявлення про існування свого внутрішнього світу (думки, почуття, 

бажання, ставлення), виявляє інтерес до нього. Здійснює елементарні 

мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення). Має свої уподобання, 

прихильності, інтереси. 

 Обізнаність із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; 

здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, 

дружні, довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і 

любов до рідних та близьких членів родини. 
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 Сприймає природу як цінність, виокремлює позитивний і негативний 

вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну 

поведінку в природі. 

 Володіє технічними прийомами роботи з різними матеріалами, 

елементарною художньою майстерністю; створює образ різними 

засобами і техніками, творчо застосовує виражальні можливості лінії, 

кольору, композиції, ритму для реалізації свого задуму; застосовує 

дизайнерські уміння у грі та побуті. Фантазує, експериментує, 

змішуючи кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи і 

створюючи нові форми. 

 Надає перевагу грі як провідній діяльності. Зацікавлено ставиться до 

ігрової діяльності, використовує власний досвід для створення ігрових 

задумів; реалізує в них свої пізнавальні, соціальні, моральні, естетичні 

потреби. У власній грі відтворює знання та моральні уявлення, 

задовольняє інтерес до довколишнього, творчо відображає діяльність, 

взаємини дорослих, реальні та уявлювані події, ситуації. 

 Орієнтується в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, 

ознаках, властивостях; у часі і просторі; оволодіває прийомами 

узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення. 

 Інтегроване вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в 

різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, 

прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, 

використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та 

інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий 

етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, 

виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, 

прагне творчо самореалізуватися. 

Сформованість самосвідомості, адекватної ідентифікації себе зі своїм «Я», 

уміння співвідносити свої бажання, можливості та прагнення до здійснення 

мети діяльності, здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, 
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майбутньому часі, орієнтуватись у своїх основних правах і обов’язках 

характеризує дошкільну зрілість дитини та її психологічну готовність до 

систематичного навчання у школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1  
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ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

 на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми 

власності 

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 

__________ 

 *Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження на дітей. 

 Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього 

процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством. 

 **Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості 

занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від 

віку вихованців. 

 

ДОДАТОК 2 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ ВІКОВИХ ГРУП ДІТЕЙ 

ВІД ДВОХ ДО ШЕСТИ (СЕМИ) РОКІВ 

ГЛУХІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА – САДОК) «ФІАЛКА» 

Робочий навчальний план для перших молодших груп (від 2 до 3 років) , другої молодшої групи (3-4 

років) , складений за освітньою програмою «Дитина» розробленою під керівництвом В.Огнев’юк, 

Лист МОН від 23.07.2020 № 1/11-4960 , для середніх групи (від 4 до 5 років)– за освітньою 

програмою «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку, розробленою під 

керівництвом Т.Піроженко, Лист МОН від 12.07.2019 № 1/11-6327 та старшої групи (від 5 до 6 (7) 

років) - за освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку 

розробленою під керівництвом Т.Піроженко,  Гавриш Н.В., Хартман О.Ю., Шевчук А.С., 

Рогозянський О.С., Лист МОН від 01.08.2017 № 1/11-7684 

Орієнтовні види 

діяльності за освітніми 

лініями  

Кількість годин на тиждень  

перша 

молодша 

 (від 2 до 

3 років) 

№ 1 

перша 

молодша 

 (від 2 до 

3 років) 

№ 2 

друга 

молодша 

 (від 3 до 4 

років) 

середня 

 (від 4 до 

5 років) 

№ 1 

середня 

 (від 4 до 

5 років) 

№ 2 

старша 

 (від 5 до 

6 (7) 

років) 

Разом 

 

Ознайомлення із 
соціумом 

1 1 2 2 2 3 11 

Ознайомлення з 
природним довкіллям 

1 1 1 1 1 2 7 

Художньо-продуктивна 

діяльність (музична, 
образотворча, театральна 
тощо) 

4 4 4 5 5 5 27 

Сенсорний розвиток 2 2 - - - - 4 

Логіко-математичний 

розвиток 
- - 1 1 1 2 5 

Розвиток мовлення і 

культура мовленнєвого 
спілкування 

2 2 3 3 3 3 16 

Здоров’я та фізичний 
розвиток* 

2 2 3 3 3 3 16 

Загальна кількість 

занять на тиждень на 

вихованця 

10+2 10+2 11+3 12+3 12+3 15+3 70+16 

Додаткові освітні 

послуги на вибір батьків 
- - 2 4 4 5 15 

Максимальна кількість 

занять на тиждень 
10 10 13 16 16 20 85 

Максимально допустиме 

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

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

 

 

8,3 

 

 

25,2 

 

Завідувач                                                                                 Н.ФЕСЕНКО 


