


ВСТУП 

Освітня програма ДНЗ№38 комбінованого типу розроблена на основі 

Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина» та  парціальних 

програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх 

компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання. 

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 38 розташований 

за адресою: бульвар героїв Крут 3, знаходиться в комунальній власності 

Чернівецької міської ради. Станом на 01.09.2021р. ДНЗ має типове приміщення, 

розраховане на 231 місця. Електронна адреса: dnz38.cv@ukr.net 

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та 

власним статутом. 

Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і 

навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, 

схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615. 

Засновником дошкільного навчального закладу є Чернівецька міська 

рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування 

дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, 

надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і 

ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне 

обслуговування дітей. 

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу. Форма власності – 

комунальна. 
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Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб 

громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у 

забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти. 

Головними завданнями дошкільного навчального закладу на 2021/2022 

навчальний рік є: 

1. Забезпечити дієвий науково-методичний та психолого-педагогічний супровід 

освітнього процесу. 

2. Оновити форми і методи роботи з батьками вихованців для забезпечення 

повноцінного розвитку дитини. 

3. Сприяти розширенню знань педагогів з урахуванням сучасних вимог і 

соціальних змін щодо формування основ фізичного виховання і здорового 

способу життя. 

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної 

освіти, який передбачає: 

- набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку; 

- формування особистісної культури дитини, її активної 

життєдіяльності; 

- виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

- утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності 

людини; 

- засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток 

потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені 

чинним законодавством, Положенням та Статутом і здійснює діяльність в 

межах своєї компетентності: 

— матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, 

обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і 

вимогами у межах виділених асигнувань; 



— здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних 

ресурсів; 

— звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про 

надходження та використання коштів; 

— підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу; 

— внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису; 

— визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією; 

— встановлення надбавок доплат у межах виділеного фонду оплати 

праці. 

Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

— реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням по дошкільний навчальний 

заклад; 

— забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог; 

— дотримання фінансової дисципліни; 

— забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти. 

Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі 

визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому 

підпорядкований дошкільний заклад. 

Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом та юридичними і 

фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.   

Дошкільний навчальний  заклад №38 комбінованого типу здійснює освітньо-

виховний процес у 2021/2022 навчальному році за такими пріоритетними 

напрямами: 

- гуманітарним 



- фізкультурно-оздоровчим. 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня 

наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.  

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний 

тиждень. Заклад працює з 8.00 год. до 18.30 год. Режим роботи мобільної групи 

– 8.00 год. –  20.00 год . 

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік 

педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати 

свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: 

«Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом ефективного педагогічного 

впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах Нової 

української школи». 

В ДНЗ працює 13 груп:  

 3 групи дітей переддошкільного віку; 

 10 груп дітей передшкільного віку з них 1 – логопедична, 1 група 

продовженого дня, мобільна група, 1- інклюзивна. 

Всі 13 груп укомплектовані згідно програмових  та санітарно-гігієнічних 

вимог. ДНЗ має кабінет директора,  музичну та спортивну залу, кабінет 

практичного психолога, логопеда, вихователя-методиста, кабінет медичних 

сестер,13 ігрових майданчиків, спортивний майданчик. 

   У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної 

складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та 

парціальними програмами. 

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, 

навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в 

межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим 

ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі. 

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного 

рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її 

повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну 

готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної 



освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і 

навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у 

програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу 

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на 

кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік 

життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік 

життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками 

компетентності. 

Види діяльності 

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. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі», «Екопростір розвитку дитини», «Гра 

дитини», «Комунікативний розвиток особистості», «Дитина у світі мистецтва». 

Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній 

у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців. 

Освітня робота в інклюзивній групі здійснюється згідно з вимогами 

програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років, Програми розвитку дітей 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років 

«Віконечко» Сак Т.В.  

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 

від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова 

редакція)” 

Інваріантна складова  

освітні лінії: 

- «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;  



- «Екопростір розвитку дитини»;  

- «Гра дитини»;  

- «Комунікативний розвиток особистості»;  

- «Дитина у світі мистецтва». 

Варіативна складова 

"Іноземна мова” 

Формування цілісної картини світу, основ світогляду 

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,культурно-

гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. 

Освітня лінія " Екопростір розвитку дитини ” передбачає: 

Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись 

в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим. 

Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, 

розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до 

природного довкілля. 

Зміст освітньої лінії "Дитина в світі мистецтва”: 

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. 

Зміст освітньої лінії "Гра дитини”: 

Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, 

організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до 

пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. 



Зміст освітньої лінії "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; 

Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей 

пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної 

картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

Зміст освітньої лінії "Комунікативний розвиток особистості” 

Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних 

правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. 

Форми організації освітнього процесу 

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку 

відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей 

дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, 

театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; 

соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи 

елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, 

уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання 

проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня 

рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку 

залежно від бажань та інтересу дітей. 

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить: 

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин; 

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин; 

     - у середній групі –20 хвилин; 

     - у старшій групі –25 хвилин. 

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин. 



Організація проведення освітнього процесу у спеціальній групі для дітей 

з порушенням мовлення має свою специфіку. 

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з 

порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої 

діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість. 

Учитель-логопед проводить: 

- фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи 

упродовж 25 хв.; 

- підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від 

логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.; 

- індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв. 

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими 

освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивної групи становить одна 

дитина. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за 

індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей 

дитини (за необхідністю). 

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 освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності 

дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові 

заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами. 

Робота в гуртках за інтересами дітей ДНЗ 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. 

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу 

використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 

2021/2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки 

України. Зміст освітньої програми передбачає: 

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; 

виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини; 

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: 

вихователі, інструктор з фізичної культури, вчителі-логопеди, музичні 

керівники, практичний психолог, асистенти вихователів та медичні сестри. 

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність: 

- методика сенсорного виховання за М.Монтессорі; 

- технологія психолого-педагогічного проектування в умовах інклюзії: 

- педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей 

засобами театральної діяльності; 

- вивчаються досвіди роботи 

вихователів.                                                              



В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної 

складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та 

парціальними програмами. 

Інваріантна складова 

Програми Автор Ким, коли затверджені 

Комплексні 

Програма виховання і 

навчання дітей віком від 2 

до 7 років «Дитина» 

Е.В.Бєлкіна, 

Н.І.Богданець-

Білоскаленко, 

О.Л.Богініч, 

М.С.Вашуленко, К.І ... 

Міністерством освіти і 

науки, України листом від 

09.11.2015року №1/11-16163 

Програма розвитку 

дітей дошкільного віку із 

затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років 

"Віконечко" 

Сак Т.В. та ін.. 

Наказ Міністерства освіти і 

науки, України від 24.07.2018 

№802 

Парціальні освітні програми 

«Казкова фізкультура», 

програма з фізичного 

виховання дітей раннього 

та дошкільного віку 

Єфименко М.М. 

Комісією з дошкільної 

педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист 

ІІТЗО 

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-

869) 

Дошкільнятам-освіта 

для сталого розвитку 

Парціальна 

програма для закладів 

дошкільної освіти 

Комісією з дошкільної 

педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист 

ІІТЗО від 12.02.2019 

№141/12-Г-255 

Варіантна складова (по гурткам) 

 Англійська мова для 

дітей дошкільного віку: 

 програма  та методичні 

рекомендації 

Кулікова І.А. та ін.. 

Комісією з іноземних мов 

науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства 

освіти і науки України лист 

від 28.07.2015  №14.1/12-Г-

952 

    



Основні показники реалізації Освітньої програми 

Прогнозований результат Освітньої програми 

Припускається що: 

Для вихованців і батьків: 

- кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного 

особистісного росту; 

- міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; 

- забезпечення індивідуального педагогічного та психологічного 

супроводу для кожної дитини; 

- кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку 

дітей, право участі в житті закладу; 

- якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному 

навчанню дитини в школі; 

Для педагогів: 

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної 

майстерності; 

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових 

компетенцій дошкільника; 

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних 

технологій; 

- підтримка інноваційної діяльності. 

Основні показники реалізації освітньої програми 



Виконання Освітньої програми дасть змогу: 

- удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою 

забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту; 

- забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до 

навчальної діяльності та саморозвитку; 

- створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини 

старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному 

етапі життя в початковій ланці школи; 

- забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу; 

- забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього та 

передшкільного віку; 

- задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти; 

- удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, 

надаючи пріоритет самоосвіті; 

- упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

- упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці 

психолого-педагогічного партнерства; 

- використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми. 

 

 


	Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”
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	освітні лінії:
	- «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;
	- «Екопростір розвитку дитини»;
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	- «Комунікативний розвиток особистості»;
	- «Дитина у світі мистецтва».
	Варіативна складова
	"Іноземна мова”

	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,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності.

	Освітня лінія " Екопростір розвитку дитини ” передбачає:
	Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим.
	Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

	Зміст освітньої лінії "Дитина в світі мистецтва”:
	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...

	Зміст освітньої лінії "Гра дитини”:
	Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому.

	Зміст освітньої лінії "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;
	Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

	Зміст освітньої лінії "Комунікативний розвиток особистості”
	Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.


