
Загальні положення освітньої програми для дошкільного підрозділу 

  Початкової школи № 1 м. Умань 

 

Освітня програма для дошкільного підрозділу Початкової школи № 1 м. Умань (далі: 

освітня програма) розроблена  на основі  Базового компонента дошкільної освіти, Програми 

розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».  

Освітня програма спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту» та окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом  

єдиного комплексу освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної 

освіти для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей), 

визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.  

Освітня програма визначає:  

загальний обсяг  навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;  

перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо,   

логічну послідовності їх вивчення;  

форми організації освітнього процесу; 

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Загальний обсяг навантаження та перелік, зміст, орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг   

навантаження для  дітей раннього віку (третій рік життя) складає 10 годин на тиждень, дітей 

дошкільного віку: четвертий рік життя – 11, пятий рік життя – 12, шостий рік життя – 14 

годин на тиждень. Тривалість занять становить для дітей раннього віку – до 15 хв, дітей  

четвертого року життя –15-20 хв, п`ятого року життя – 20-25 хв, шостого року життя – 25-30 

хв, сьомого року життя – до 30-35 хв. 

Освітня програма  охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні  та 

варіативну складову.  

Інваріантну складову змісту дошкільної освіти  в освітній  програмі викладено за 

сімома  освітніми лініями: 

Особистість дитини 

Дитина в соціумі 

Дитина у природному довкіллі 

Дитина у світі культури 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 

Діяльність дитини 

Мовлення дитини 



           У  варіативній складовій передбачено додаткові години на освітні лінії «Хореографія», 

«Іноземна мова» (англійська) для дітей середнього і старшого дошкільного віку. 

           Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються на основі блочно-

тематичного планування та інтегрованого підходу до змісту та організації освітньої 

діяльності, що забезпечує  єдність та взаємопов’язаність усіх освітніх ліній БКДО у кожній 

темі. 

           Очікувані результати навчання здобувачів освіти.    

           Освітня програма  дошкільного підрозділу передбачає досягнення здобувачами освіти 

компетенцій та базових якостей особистості, передбачених Програмою розвитку дитини від 

народження до шести років «Я у Світі» для кожного вікового періоду, Базовим компонентом 

дошкільної освіти для дітей 6(7) років. 

            На кінець дошкільного дитинства результати освіти мають відповідати вимогам і 

критеріям дошкільної зрілості дитини – досягнення нею такого рівня психофізіологічного, 

інтелектуального та особистісного розвитку, які забезпечать адаптацію дитини до нового 

соціального статусу – школяра. 

          Форми організації освітнього процесу. 

          Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є  фронтальні, 

підгрупові предметні заняття, індивідуально-групові, інтегровані заняття,   

організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна, 

художньо-продуктивна, театралізована діяльність, гурткова робота. Зайнятість дітей за цими 

формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, 

працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно 

до завдань освітнього процесу.     

          На запити і за кошти батьків можуть вводитися додаткові гурткові заняття.  

З  дітьми  дошкільного  віку,  які  мають  порушення мовлення,  здійснюється корекційно-

розвивальна  робота вчителем-логопедом освітнього закладу.   

          Особливістю освітньої діяльності у дошкільній ланці є: 

 інтеграція як основний принцип побудови та організації освітнього процесу; 

 застосування технології складання інтелектуальних карт як інструмента планування 

освітнього процесу на засадах інтеграції, методу навчально-пізнавальної діяльності, 

інструмента методичної та управлінської діяльності; 

 забезпечення компетентісного, діяльнісного та ігрового підходів у навчанні через 

використання ефективних технологій: навчання через гру, навчання дітей грамоти за 

методикою М.Зайцева, розвиваючі ігри Б. Нікітіна, блоки Дьєнеша, палички Х. Кюізенера, 

«Логіки світу» І. Стеценко.  

Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти  



Основними компонентами системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

дошкільного підрозділу є контроль нервово-психічного розвитку дітей раннього віку, 

вимірювання результатів навчання дошкільників молодшого та старшого дошкільного віку 

та визначення готовності старших дошкільників до здобуття наступного рівня освіти. 

Контроль за динамікою нервово-психічного розвитку дітей раннього віку дозволяє 

встановити відповідність рівня розвитку центральної нервової системи віковим показникам, 

своєчасно виявити відхилення у розвитку й поведінці дитини  та на ранніх етапах  провести 

необхідну корекцію. 

 Вимірювання результатів навчання здобувачів освіти відбувається шляхом 

проведення «Експертизи розвитку (компетентностей) дошкільників», розробленою 

педагогами закладу на основі Базового компонента та Програми розвитку дитини від 

народження до шести років «Я у Світі». Вона дозволяє відстежувати особистісний розвиток 

здобувачів освіти, співвідносити його з державними вимогами до рівня освіченості, 

розвиненості та вихованості дитини.  

Готовність старших дошкільників до до здобуття наступного рівня освіти 

визначається на основі вивчення психофізіологічного, інтелектуального та особистісного 

компонентів готовності дітей до шкільного навчання. 

 

  

  

  

  

 

  
  


