
Зміст освітнього процесу 

        Зміст освітньо-виховної роботи дошкільного закладу визначається 

Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за освітньою 

програмою для дітей від двох до семи років "Дитина". Діяльність відділення 

регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою 

закладу та затверджується його керівником. Метою діяльності є забезпечення 

реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у 

нагляді, догляді та оздоровленні дітей,  цілісного розвитку дитини, актуалізації 

основних завдань з безпеки життєдіяльності, покращення фізичного та 

психічного здоров’я дошкільників, формування у дітей необхідних 

компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у 

соціумі 

Набуття компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається 

органічно до потреб та інтересів дошкільників   в різних видах діяльності 

(ігровій – провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; 

предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-

пізнавальній; мовленнєвій; трудовій) і вимагає практичного засвоєння 

дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних 

цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. 

 

  
             

  Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині 

дня, відповідно до розкладу занять на тиждень. Увесь освітній процес 

організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних 

особливостей дітей.  



  

  
 

                  Рівномірно розподіляються види активності за основними 

видами діяльності протягом дня в залежності від інтересу дітей. Окрім занять 

проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності: 

• різні види ігор; 

• спостереження; 

• екскурсії та прогулянки; 

• розважально-ігрові програми, свята; 

• трудова діяльність тощо. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
      

 

Для реалізації потреби дитини в активній творчій діяльності 

передбачено організацію результативної самостійної діяльності хлопчиків та 

дівчаток, яким дорослий завжди допоможе знайти заняття за інтересами, 

підкаже вибір цікавого виду діяльності.  

 

   
 

 

У вільний час дитина може самостійно закріпити вже набутий досвід, 

об’єднавшись у групу дітей за певними вподобаннями, самоствердитися, або 

ж, навпаки, усамітнитися на певний час, побути наодинці, реалізовуючи 

власний інтерес. 
 



   
 

Умовами цілісного розвитку дитини є використання у дошкільному 

відділенні здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, які 

реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального 

середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного 

медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, 

системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного 

здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, 

доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми. 

 

 
 

Фізичне виховання та оздоровлення дітей передбачає проведення: 
 

• ранкової гімнастики; 

• гімнастики пробудження; 

• занять фізичною культурою; 

• рухливих ігор та ігор спортивного характеру; 

• загартування; 

• фізкультурних хвилинок під час занять; 

• фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний 

перехід); 

• оздоровчих заходів (дні здоров'я, розваги, свята.естафети) 



     

      

 

 


