


Фсв{тття щограма допгк1льного н{вч€шьного зак.]таду (ясла-садок)

комб|нованого т}шц }{ъ 1б2 кБедмед:ак> 3апор|зько! м{сько[ ради 3апор{зько1

област! (дшл; дн3 ]ч|ч 162 кБедмедик>) на 202о-2о21 навчальний р{к розроблена

на викон€[н}{'1 3акон1в !кра!ни к|{ро осв|ту>, ||ро дошлк1льну осв|ту> та зг1дно

Базового компонента до:шк{льно? осв1ти (нова редакц{я), затвердженого нак{вом

мон }ща|тти п.о|.202\ }ф 33

8св|тття програма окрес]1тос п|дходи до |1п!1нуван}#1 й орган|зац|т 3А8 ]ц|р

162 <<Бедмедлдо сдиного комг{лексу осв{тн1х компонекг|в д.тш| досягненн'|

в!п(ов€!нцями обов'язков1п( резу.}1ьтат!в навчання (набугтя компетентноотей),

ви3начених Базовим компонентом дошгк|льно! осв|ти. &1{отршь корекц1йто-

ро3витк0вий складник для д|тей з особш.:вими осв|тн|ми пощебами.

Фсв{тня щ0грама визначас :

загш:ьн:й обсяг нав€}нт€ркенн'г та от|куван1 результати н?}вчс|ння (набут1

компетентност!);

перел|к, зм{ст, трива.гл{сть | взасмозв'язок оов1тн{х л1н!й, лог|нну

посл1довн|сть !1 реа-гг1заш1|;

форми орган1зац{] осв!тгього процесу;

систему внщр{:шнього забезпечон}#т якост| осв|ти.

3м|ст осв!тгьо| ггрощами шередбаиас:

форплування основ софа-гтьно| адагпац|! та >крггтсво[ компететттност{

дитини;

в!п(ов€|нн'1 елеметгг|в природо доц|льного св1тоглящ.' розвиток

позитивного омоцйно_ц{нн{сного ст.шлен|{'1 до довкйлля;

утвердх{ен1#{ емоцйно-ц!нн1сного отавлен1{'{ до пр{|кти!{но| та дровно|

д|яльност! .тлод:*шл;

формрання компенсаторн]о( механ|зм|в р0звитку мовленнсво]

п1знавштьно[ д!япьноот| д!тей, корекцй в!дхилегъ в !хньошгу розвитку

вихов€!ння й софшл|3ац{я особистост1;

р0звит0к потреби в реал!зац![ власттих творчих зд{бностей.

Фрган{зафя оов1тттього процесу в 3до ]тгч |62 <<Бедмедик> у 202|-

та

та

2022 н'шч€шьному рош| буд. зд|йст:товатись в!дповйно до €татру, зг1дно



пр|ор:тгетних напрям1в роботи.

1. [нформац1йпа довйка про до!шкйьний навчальший зак.гпад

коиб!нованого тнпу л!' 1б2 <<3едмедию>

,{о:шк1льнтй навчашьн:й заш1ад комб1нов€1ного типу }.{э 162 <<Бедмед:.шс>

створено на пйстав| постанови 3апор[зько[ м|сько[ Ради 31 грудття |964 року 3тгэ

581

€труктура закладу дош:к|льно| осв1ти

1. Фдна група для д|тей раш:ъого в!ку _ з 2 до 3 рок|в з |2-ти годинним

перебранням

2. Фдна група для д|тей молод1шого допшсйьного в1ку _ з 3 до 4 рок{в з |2-ти

годинним перебуван}{'1м

з. Фдна група для д|тей оереднього до:шкйьного в|ку _ з 4 до5 рок{в з |2-ти

годинним перебуванн'1 м

4. Фдна щупа для д|тей стар1шого дохпк1льного в{ку _ з 5 до 6 рок|в з |2-трт

годинним перебуванням

5. ?ри щугп: дтля д|тей {з затримкото псто<1чного розвитку: 5, 6 та 7 рок1в эктггтя

з |2-ттц годинним перебранн'1м

6. 1ри логопедичн| гру11и: 5 року життя з \2-тигодинним перебуванттям, 6 року
)киття з 10,5 годинним перебува:**ям, 7 р0ку життя з 12_ти годинним

перебратштям

|[роектна поту)кн!сть заклалу 135 д1тей.

3агш:ьна к|льк{сть вихов€!нц{в 144, 1з н:ос в груп[ж з€гш!ьного тигт _ 80 д|тей , в

спец|а::|зов{|н1.п( _ 64 дитт,шти

}у|ова н.шчан}{'т в ${3 }{9 162 кБедмедшс) _ дер}кавна.

3агашьна к1льк1сть прац!втттлсь _ 5б ос|б, з них

педагог|чних г|рац|в:тик1в _ 30 ос1б

обслугову|оч0го персона][у _ 26 ос|б

Фсв|тн|й та ква-гл!ф|кац|йшплй р|вень педагог1в здо
|[овну вищу осв1ту мае21 особа (70%}

Базову та неповну в|.ш1{у осв1ту м€|}оть 9 ос{б ( 30%)

[пец1ал{ст втд:{о! категор1[ 7 ос{б {2з %)

[пец|а-гл1ст пер|шо| категор|| 4 особи ( 13 %)



(пец|ал1ст дрро[ категор1{ 4 особи ( |3 %}

€пец|ал1ст 6 ос!б (20 %)

|[едагог1чне звання <<Бихователь_методист>> 2 особи (7 %)

||едагог|чне званн'1 к(тар:птй вихователь) 1 особа {3%)

9 тарифн:й розряд _ 9 ос!б 0о%)

0св!тня д|яльп1сть в допшкйьпому павча.пьному заклад1 у 202|!2$22

навча.}|ьпому Роц! буле оргап!зована вйпов!дно до:

3акон|в }ща1ни к[{ро осв1ту>, к|{ро дотшкйьну осв1ту>,

Базового компоненту доптк1льно| осв1ти (нова Редакц1я),

1{отпдетщ|{ нац!онш;ьно_патр1отичного в11о(0вання д1тей та молод1

(затвердх<ено наказом йФЁ 9кра|т*т в|д 16.06.2015 л!641),

|{олохсет*тя про заклад дотшк|льно[ осв1ти в редакфт кму в1д 27.01.2021 ]ф

86

[ан1тарного регл.1менту для до1шкйьних навч.!"пьн]п( заклад!в (затвердхсено

н'1к.вом й1н{стерства охорони здоров'я }ща1тшт вй 24.0з'20|6 }хгэ234),

[рат::лнно допустимог0 нЁтв€:нт€}кення на дитину у доп:к1льн|р( н€}вч€ш1ьних

закладах р|зллос тип{в та форм власност! (затверд}кено н€1к€вом мон 9кра}т*гт

ви 20'04.20 1 5 )т{з446),

лист!в й|н1стерства осв{ти { науки:

навч€шьних зак.]1адах у л|тн!й пер1од>

орган1зафто ф|зкультурно_оздоровчо[

заклад€1х у л1тн1й пер1од> (вй 2-8.05.2012 ]ф1/9_413), <|{ро розроблення щощ[}м
для доптк|.гьно[ осв|ти> (ц1д 28.02.2013 ].{д1/9-152), к1!одо вир|тшет*тя окремих

|]итЁ1нь д|яльност{ кер|вник{в гртк1в дотшкйьних н€вч€шьних заклад{в>

(т$.оя.:отд шэт:я-+в), к1{одо орган|зац1| роботи з музис{ного вихован}#{ д|тей

у дошгк1льнкх навч'шьних з.1к.]1адах) (вй 02.09.2016 шэ1/9 ), <8рган|зац1я

ф|зкультурно-оздоровно| роботи в дотшк{льт*ос н€шч€шьн!о( з.|к']тад€пх)

(в;д о:.ор':ото ют;щ, <|{ро орган|зац1:о нац1оншльно_патр1отичного

в1.жовс1н}#1 у доптк1льт*,тх навч3шън|п( зак;1адах} (вй 25.07.2016 ,

<<1{одо орган1заш{] взасмод{! заклад!в дотшк!льно| осв|ти з батьками вт+ховатш{|в>

(в1д 11.10.2017 ]ф1/9-546), к[1{оло забезшечен}{'1 настушност| дотшкйьно{

тап0чатково| осв1тш> (ц!д 19.04.2018 $р1/9-249), к[]оёо ореан!зац}[ ё!япьносп!

кФргш|зац|я роботи в до:пк!льних

(в1д 16.03.2012 ]ф1/9-198), <|{ро

роботи в дотшк1льних навч1шьн!о(



7

3а'<]1аа'в

1/9-4 ] 1),

0ошдк1льно{ осв!упш у 2028/2021 навчс|лъно14у роц1ь @!6 38.07.202о ]ф

<< | | ро перел!ктл н авчальн о { л !пеоа/пурш. ое комен 0ован о[ Р{1н 1

! |упт; у 2820!2021

навча;тьно:иу роц!> ( в|ё 22.о7.2о20 ]\г9 1/9-394), к1!одо оргшт1зац|[ роботи та

дощиман}{'{ вимог з пит€1нь охорони прац{ та безпеки эктатгсд|ягьност| у
з€1к.'1ад'1х долпк|льно] осв]ти> (в|д ш .о2.2о 19 ]ъ|э 1 / 1 1 -1 49 |),

|[остштови [оловного дерх(авного сан1тарного л|каря 9ща{гти ]ф 55 вй
22.$9.2020 року |{ро протиеп|дем|чн| заходи у зак.]1ад{|х догшк!льно] осв!ти на

пщ1од кФанти}т у зв'язку з п0!пирен}#тм коронав{русно! хвороби (соу1ш_19)

власного статуту та {нштос нормативно_правов1Ф( документ{в в сфер! осв!ти.

(лпочов! пр!оритетп! завдання на 2021-2022 навчальншй р!к:

1. [шрямрати д1я:льн|сть кодективу на збере}кенн'{ та зм{тттенн'| здоров'я д{тей,

формршт:*я у н'Ф( розумйття фнност! власного здоров'я, необх|дност|

дотримання }тр€}вил безпеки життсд|яльност| 1ш.т1яхом формуватштя у н1Ф(

необх|дтпшс компетенц!й, нави.ток самост{йно] та сп|льно| дйлшност{, акгивно!

взаемод1{ у соц|ум|.

2. |{родовх(увати роботу з розвитку зв'язного монолог{чного мовлен}#1

засобами спец{ашьно розроблен|п( технолог1й наочного моделк)вання :

мнемотехнй4 кола Ёйлера, стор{тел{нг.

3. [прямувати роботу на розвиток йформац1йно| культури особистост|, основ

крити!1ног0 мислення та мед{а-грамотност| як чинника виперерка:ово!' осв|ти

для стсшого ро3витку.

т8 ||& о3доровчшй пер1о д 2022 року:

1. Фгпташл|зацй рухов0го ре)|{|&,1у та с{1мост1йто| 1грово| д|яльност1 у до:пк!льному

заклад! як в€}к',|иво? складово| ф|зииного розвитку долпк1льт*.ткй.

2. |{родовт(увати поглиблену роботу по формув€1}{н}о у Аотпк{льник!в мор€шьно_

етично[ культури, вихованн}о духовн}п( ц|:тттостей засобашги музики'



3. (творити систему засвоення зн€|нь сенсорно_п|знава-гльного, соц!а-гльного !

природничого циклу та спри'{ти форшгуванн}о пощеби до п|зншттш свф |

]1}одини для !нтелекгуального розвитц до:пк1льник|в

Ёавчальтпай р|к у заклад1 починаеться 1 вересн'{ 1 зак{нту€ться 31 трав:тя

насту|тного року, л{тн1й оздоровч:й пер1од _ з 1 червн'т по 31 сер1т}#{. 3агальна

щт,вал!сть кан!кул, пи час яких з€|}#{ття з в|п(ов€|нцями не шроводятьсяэ ск-т1адае

88 дн1в:

л{тн| _ 66 ка_гтендарних дн1в з 1 нервня по 31 серпня,

ос|:дтт1 - 5 ка-глендарн1о( дцл1в з 01 листопада по 05 листопада,

зт*лов{ _ 10 кале}щарн|,0( дн|в з 01 с|чня по 10 с{тття,

веснян{ - 7 ка-гдендарн!Ф( дн|в з 28 березня по 01 кв|тття.

} пер{од кан1кул з д|тьми провод|.ггься ф{зкультшно-оздоровча 1 худоэкньо_

продукгивна д1яльн1сть.

2.3агальншй обсяг наванта)!{ен|!я та оп!куван! результатш павчання

(набугтя компетентн остей)

8св{тн1й процес у дотшк1льно}ут навчс|'|ьному з€}к-]1ад1 комб1нованого типу

.$р |62 <<Бе]цтледтл<> будусгься на в{дпов!дному г{рощ1}мно_методи(тному

забезпеченн1 та щедстав.т1яс епд:л4й комплекс осв1тн1х компонент1в д]\я

д0сягнення в1:п(ова}п{ями результат!в н€вч{}нн'[ (набртя компетентностей),

визначен}п( Базовтапл компонентом долшк1льно| осв{ти, чинними осв1тн1ми

ком11лексними та парц1а]1ьними прощамами, рекомендованими \4|н!стерством

осв|ти | науки 9кра|ни.

3г!дно з р1тшентлям пед€гог|чно] ради 3до ]ф 162 <Ёедмедта<>> (про1покол

]ф ] в!ё 21.08.2020 роц) осв|тн1й пРоцес у заклад| зд|йст*оеться 3а насту11ними

прогр€1мами:

!нвар!антпа с|&г|адова

в як!п( щ
н1

|[рощами
1{им,



(омплексн1

к*{итина>, осв1т}1'1

прощама для д{тей ь|д 2

до 7 роЁв, науков:й

кер|внллс Фгнев'ток в.о.,

/{ист 1мзо

14.07,2020

22.||12-г-5',?2,

лист мон

2з'о7.2о2о

у\\-4960

вй

,к

в1д

]т[р

[ру''и з'гального

розв:тгку. 3 року }|иття

<[ном1ки>, 4 року х{иття

<Бдкйка>, 5 р0ку }1(иття

к3{роико>, 6 року х{иття

<€в1тлячок>>, та

логопед{чн1: 5 року )киття

<<(ап!топлка>>, 6 року

життя кйетели&\\, 7 року

х(иття <<Роматттка>>,

|{рощама розвитку

д|тей дотпк1льного вйу |з

затримко}о пс:ос1чного

ро3витку ви 3 до 7 рок1в

''Б|коне9ко'', автори [ак

?.Б. та 1н..

Ёаказ

й|н|стерства

осв{ти ! науки'

)/кр#тшл в|д

24'о7.20|8 л!802

щупа з1Р 5 року )китт'

к3олота рибка>, група зпР (

]оку )киття <<|{ром!нттшс>.

тупа 3пР 7 року ){{итт'

кБеселка>,

Ёавчально-методиц1н{ пос{бники

(орекш|йна робота з

розвитку мовлен}#1 д!тей

сероднього дотпк1льного

вйу |з з.гс!']1ьним

недорозвинен}ш1м

мовлен|{'г) автор

1рофт.плегпсо "|[.[.

Ёаказ мон

}кра!тпа в!д

29.о4.2о|6 !{у 476

.}1огопедитна група 5 року

киття <0(ап|тош:ка>

<Ёрло, 3вуки

вфукн|ться! >>, навч{шьно-

методи!1ний комгшлект д'|'!

д1тей 1шостого року т{иття'

автори (тахова л.л.,

-}1ист |м3о

27.о7.2ок

2.у\2-г -66

в{д

]ч[ч

)1огопединна щупа
киття <}у1ете.гппс>

рок}



1{равцова /1..||.

|{арц!ш:ь# осв{тн| програшти

к1{азкова ф|зкультуро,

прощама з ф|зитного

вгп(ов€1н}{'{ д|тей р€}ннього

та дош:к!льного в1ку,

(штор €фимег*тсо й.й.

11т3о

в!д о9.07.2019

.т\ъ 22. |112-г'-627)

[ругли з€г€ш1ьного

розвгггку: 4 року х{иття

<<Бдк{лка>>, 5 року життя

к3|ронка>, 6 року х(иття

<<€в{тлячок>, э

логопедш1н|: 5 року )киття

к1(ап|тотшка>, 6 року

)1Ф!ття <}у1етелик>, 7 року

)киття кБеселко>, щуг.'и

3||Р: 5 року життя <<3олота

рибкш, 6 року )киття

<<[{ром1ттнгпс>, '| року
)1иття кБеселка>

<9кра|на _ моя

Батьк1вщт.што прощама

нац1онально-

патр{отитного в!ш(ован}{'1

д!тей дотшк|.гьного в1ку,

автор 1{агллуновська о.м.

1{ом!с|сто з

дотпк1льно|

педагог|ки та

пслоколог1|

Ёауково-

методртчно! ради

з |:итань осв!ти

й1н{стерства

осв{ти { науки

9ща!тлгт (лист

11т3о в|д

25.0з.2016

]"!92.1,12_г-85)

[ругги з€г€шьного

розвигку: 4 року життя

кБдщ1лка>, 5 року життя

к3!ронка>, 6 року х{иття

<<€в|тлячок>, )

логопеди!{н|: 5 року }[{иття

<<|{ап1то:пка>, 6 року
)киття <<йетелию>, 7 року

)киття <<Беселка>, фугш1

3|{Р: 5 року }|{иття <3олота

р*тбка>, 6 року }|(иття

<<|!ром{тттик>>, 7 року

}киття <8еселка>

.{оп:к1ль нятам_ осв |т а

для стапого розвитку'

(ом1с1ето 3

дошк!ль:то!

|ру''" заг€!.]]ьного

розвитку: 4 року життя



парц|альна

заклад|в

осв{ти

прощама для

до:шк{льно[

педагог1ки та

психолог1!

}{ауково-

методично[ раш1

з |1итань осв1ти

}м1!н{стерства

осв1ти | науки

)/ща!}лт: (лист

11тзо в|д

12.02.2019

]ч{'э141/12_г_255

<<Бдж!лка>, 5 року життя

<<3|ронка>, 6 року життя

к[в{тдячок>, )

логопеди{{н|: 5 року }киття

<<1{аш1тотшка>, 6 року

х(иття кйетел:лс>, 7 року

х{иття <<Беселка>>, групи

3|{Р: 5 року х{иття к3олота

рибко>, 6 року }киття

к|{ром|нттшо, 7 року

}киття <<Беселко>

Ёар!ативна ск'[адова (по гурткам)

Ал+гл!йська мова для

ц|тей вй 3 до 6 рок1в.

[арц|а.г:ьна прощама,

1вт0р &1тдшкова !.в.,

3авлук [.1., Ёотсовн1к Ф.}у{.

}{ист 1мзо в{д

)1. 12.2016}& 2. ||\2-г.

8з7

[ру.ги з€г{шьного розвитку:

1 року )киття <3|ронка>, 6

)оку }киття <(в1тлячок>,

шогопеди1{на 7 року )киття

кРоматшка>>

к{итяна хореограф1я>

прощама хореограф{ино1

д1яльност1 д1тей вй 3 до ?

рок{в, 1}втор 111евнук А.с.

.[{ист 1м3о

в|д 18.05.2020 ].|ч

22.\| 12-г-282

[ругрт заг{шьного розвитку :

5 року )киття к3|ронко, 6

року )киття <<€в|тля.ток>>,

погопед,ган{: 6 року )|(иття

к}м1ете:ппс>>, 7 року )киття

кРоматттка>>

Розшодй запять |!а ти2[(дешь |!а д|{типу у групах 3агального р0зв||тку

допшкйьного навчального закладу комб!нова[!ого т||шу л} 162

<(8едмедпк>>

на 202112022 навчальний р1к



Бтдди д!яльност| за

эсв|тнйи л!н{ями

(1льк1сть за}#1ть на т|окдень за в1ковтдшги груп{1ми

[рупа

раннього

в|ку в{д 2

до 3 рок!в

<<[ном1ки

)

[рупа

иолод{шого

цот:шсйьного

в{ку в1д 3 до

{ рок{в

кБдхс!лка>

[руша

середнього

до:шк|льног

о в{ку в1д 4

до 5 рок1в

<31ротка>

[рупа

стар|шого

долшк|льног

о в1ку в!д 5

до 6 рок|в

к€в1тлячок>

8знайомлонн'1 |з соц|умом 1 2 2 15

Фзнайомлення з

1рирод[{им довк1ллям
1 1 1 2

)(улоэкнь о-пр одуктивна

ц|яльн|сть (музияна,

пбразотворн4 театральна

гощо)

4 4 5

[енсорний розвиток 2

-}1ог!ко_матем атичн:й

)озвиток
1 1 2

Розвиток мовлення 
'культура мовленн€вого

;п|-глкувал+тля

3

3доров'я та ф1зитнгй

)озвиток*
2 .э 1

-) 3

3агальна кйьк!сть

}апять па тп)|шень
10 11 \2 15

1}|аксшмальна кйьк!сть

|а!.ять на ти)|це||ь
10 11 \2 15

}у1акс:шлально д0пустим(

ш{}вча1]1ьне н€|ва}{т€ркення нс
1,4 2,7 4,4 6,3



г!окдень на д|пшту (п

1щроном{чтпос годинах) * *

Розподй запять па тищдепь на д||типу у логошедпчн|!х групах

до;шкйьного павчальшого зак1|аду комб!повапого типу лъ 162

<<}едмедпю>

на 202\!2$22 главчальппй р!к

8иди д1яльност| за

осв!тнйи лй1ями

[рупа середнього

до:шк1льного в{ку

ви4до5рок{в

к1{ап|топлка>

[рупа стар1шого

дотшк1льного в{ч

ви5до6рок1в

кйетелик>

[рупа стар1шого

дотпк1льного вф
вй6 до 7 рок|в

<<Роматттка>

Фзнйомлен}{'{

1з соц|умом
1 2 2

Фзнайомлення з

природ}п,1м

довк|ллям

)(удожтъо_

продуктивна

д1яльн1сть

(мритн4

образотворч4

теаща]1ьна тощо)

5

-}!ог|ко_

математичний

розвит0к

2

Розвиток

мовленн'1 
'

культура

мовденнсвого



йакот.пла-гьно

допустиме

н{вч{1]|ьне

н€ванта)кен}шг на

т}0кдень на

дшгину (в

асщоном{чтпо<

годл+лах)**

4,6 6,6 6,6

Розподй 3апять па ти)!(день на дштшну в грушах зпР

дошкйьпого |!авчальшого закпаду комб!новашого типу л} 1б2

<<Бедмедию>

н* 202|.12022 ндвчальншй р!к

Бтпда дйльност{ за

осв|тнйи лй1ями

[рупа середъого

дош:к{льного в|ку

вц4до5рок|в

к3олота рибка>

|рупа стар|шого

до:шк|льного в|ку

в!д5до6рок!в

к}у1етел:ж>

[рупа стар1шого

дотшк!льного в|ку

вй6 до 7 рок{в

<<Беселко>

Фзнйомлення

{з соц|рцом
2 2 3

8знайомлення з

природ1*1м

довкйлям

)(удо>клъо-

продуктивна

д|яльн|сть

(мритнц

образотворчц

теаща,ьна тошо)



-}1ог1ко-

мат9мати(гний

розвиток

Розв:тгок

мовлен}#1 {

культура

мовленн€вого

сп|лкуватштя

5

(орекц{йтшлй

ро3виток

йзнавшльно[,

емоц|йно_вольово[

сфер, позитивних

якостей

особистост1,

формувантля

софа.гльно]

компетентност1 в

р1зтппс видах

д1я"гьност{

3авда:штя

корекфйного

розвитку

п!знавально[,

емоц|йио-вольово!

сфер, позитивних

якостей

особистост1,

формрання

соц|ально|

компетентност1 в

р|зтшо< видах

д|яльност|

|тпещупоться в ус1

вут^ш|д|яшьност1

д{тей цротягом

дня: |грову,

тР}Аову,

н{шча'|ьну

3авдаттття

корекц!йного

розвитку

йзнавагльно!,

емоФЁшло_вольово|

сфер, позитивн}о(

якостей

особистост|,

формування

сойа.г:ьно|

компетентност| в

р1зттлос видах

д1яшьност|

|хтгегруготься в ус1

ь|\д!1д1я"гьност1

д!тей цротягом

дня: |грову,

трудову'

навч{шьну

3авдання

корекфйного

р03в}1тку

п!знава-ттьно|

емофйто-вольово[

сфер, п03итивн|ш(

якостей

особистост1,

формранття

софально?

компетентност1 в

р|зтпо* видах

д1яльност1

|нтещулоться в ус1

в||ди дйльност|

д|тей щотягом

дня: |щову,

трудову,

нашчсшьну

3доров'я та

ф1зитт:зтй

розвттгок*

-)



3агальпа

кйьк!сть запять

на тижд8нь

\2 13 \4

Р|аксимальша

кйьк!сть 3анять

па тп)кдепь

\2 \3 \4

}у1акст.пцально

догцстиме

н{шч'шьне

н{в€}нт€ркенн'{ на

т!окдень на

д}1тил{у (в

асщоном!чнтос

год:.штос)**

4 5,4 7

3. Формш орган!зац[[ осв!тшього процесу

Ёабщтя р{зтшос врц|в компетенфй длатт*лото дотпк{льного в{ку вфбува€ться в

р1зтпос виАах д1япьност{ (Фов{й - пров|дн|й для д{тей дошгкйьного в|ку;

рухов|й; природл*ти|й; предметнй; образотвортй, мритнй, театрапьнй,

л|терацрн|й; сенсорно-п|знавальнй | математичн|й; мовлет*тсв1й;

софокультрн1й та 1нлплос) ! вимагае щр€1кти1{н0го 3асвосн}{я д.1тино}о системи

елементарнхос (доступних) зн€}нь шро себе та довк1лля, м0р{ш1ьних цйностей,

умйхтя доречно застосовувати набру !нформац!ю. Фрган1зоване н{шчан!{'|

проводиться у форм| за}#{ть, почина}очи з 3-го року я{иття. [|ротягом для

р{вном{рно розпод{ллоться вс! види €ктивност1 за основними л|н1ями розвитку
з€ше}кно в|д бахса:ъ та 1лтгересу д|тей.

?рлава-гл|сть спец1ально орг'}н|зовалптх фротггальн|р( 3€ш#{ть становить:

- у пертпй молодпт1й груй - не б|льп:е 10 хви]1ин;

- у дрщ1й молодп:|й груп1 _ не бйьтпе 15 хвилин;

- у середнй груп1 _20 хви:лт*т;



_ у стар1шй груй _25 хвилин.

?рива-тг|сть перерв м1эк заняттяы{14_ не мен1пе 10 хви:гт,шт.

Розшод!л за}1'{ть на т!фкдетъ в орган|зован1о( видах д|яльност1 укладасться за

зм]стовними осв1тн{ми лй1ями в|дпов|дно до н€|к.ву 1т1|н1стерства осв1ти 1 науки

9ща|ни 20.04.2015 ]1!44б <[{ро затвер]ркен}#1 щани.1но д0шустимог0

навантах(ен|{я на д,1ти}т}' у дошк|льн|Ф( навч3!'льних з{|кпадах р{з:пп< тип|в та

форми власност|>. (йьк|сть занять |нвар|алггно| ск.т1ад0в0| шовн1стто в]дпов1дас

вимогам н{1к{шу.

9 осв1тньо}гу процес| використов}'}оться так| форми орган{зац1| д|яльност|

д|тей: 1:ггещован|, ком!ш1ексн!, 1ндл.шйуальн1, !ттдив|дуашьно_щупов|, групов|

з{1[#|ття, а т1}ко?к м{н|_зштяття упродов}[{ д}{'{

Безперервна безп0середньо осв1тття д|яльн|сть у груп(1х ]1лануеться як

у 1так 1 в 11половлдт1 дття вйпов1дно до розкладу зан'[ть на т|,окдень. } дрр;й
шоловин1 дн'{ т1панук)ться зш{яття з худФкньо_продуктп,вно| д1яльност{. Бесь

осв!тн1й процес оргшт{зовустьоя диференц|йовано з урахран}#{м вф ;

|ндтлвфа-гльних о собл:.востей д!тей.

9 заклад! дотшк{льно[ осв!ти 11п€}нран}ш[ та орган1зафя хс:тгтед1яшьност{, у
тому числ1 осв!тн1й щоцес, зд1йстшосться за ре)|{имними момент€1ми з

урахувант{'тм л|н|й розвитку, як! базу;оться на 1тггещованому п|дход1, що
забезпетус зм1стовну ц|л|сн!сть, системн{сть, посл|довн!сть, уск-т1адяення та

т!овторен}шг прощ!пмного матер{алу.

?тшг занятгя обирае та уточн}0€ в}о{ователь самост1йто, врахову}очи

конкретн| умови роботи, забезпетулони водночас досягнен}{'1 конкретних

ои|куван|,0( результат1в' з'шначених в осв|тн!х шрощ:}м{1х.

Р1внойрно розпод1ля}оться види акттшност{ за основними вид;}ми

д{яшьност| пр0тягом дня в з€ше)к|{ост| вй балсань та 1нтересу д1тей. (р|м

спец{а-ггьно оргшт!зовано| осв|тньо] д|яльност1 передбатасться самост|йна

д{яльн|сть д|тей:

фи (дидактитн{, с|о)кетно-рольов!' рухлив|, театра_гл!зован!, {гри з п1оком

та водо!о та |н.);

спостережен|{'1;



спшкування

€пефапьн{

логопедлтн|

заняття

5

(орекц{я

пору!шень

мовленнсвого

розвитку,

формувшлня

здатност1

зд|йстшовати

копгун!кацй в

р{зт:тгх сферах

сп{-глкування

3авдшштя

корекц{| пору1шень

мовленневого

розвитку,

форшгувштлля

здатност1

зд1йстшовати

кошгун!кацф в

р{зтт:о< сферах

сп|-гпсрагшля

{глтегрулоться в

ус{ види

дйльност| д{тей

протягом д}{'1:

1грову, трудову,

навч(}льну

3авдат*тя

корекф[ пору111ень

мовленнсвого

розвитку'

формування

здатност|

зд{йстповати

комун1кацй в

р{зттих сферах

сп{.гпсування

!нтещулоться в

ус1 ьпшт

д|ятьност1 д|тей

протягом д}{'1:

фо'у, щудову,

н€шч€шьну

3авдш:ття

корекц1| пору|шень

мовленнсвого

розвитку,

формування

здатност|

здйс:-:товати

комун|кацф в

р1згштх сферах

сп1лкування

|нтегрулоться в

ус{ види

д1яльност{ д1тей

цротягом д[{'1:

{щову, щудову,

н{вч€1]1ьну

3доров'

ф1зиитштй

розвкгок*

та

_)

3агальна

кйьк!сть занять

ша тил{де!|ь

\4 \6 16

1}[акспмаль[[8

кйьк!сть 3ашять

[!а тип(де[|ь

\4 \6 16



по|шуково_дослиницька дйльн1сть ;

самост1йна худохшя дйльн|сть тощо.

3а окремим [1ланом в1п(овател| здйсгпототь |ндив1дуальну роботу з

д|тьми.

Ф!зичне в1ш(ован}:я д|тей передбанас пров едення :

ратлсово| г{мнаотпши;

г{ттштаст:лслл пр о буджен}ш| ;

з€}н'тть ф|зштното ку.т1ьтуро}о;

рух"т[14в!4( 1гор та |гор спортивного характеру;

загартування;

ф1зкультурних хвипинок пй час з[1н'гть;

ф{зкультурн{ж пауз м1хс заттяттями;

ф{зкультурн[Ф( комт1лекс1в п{д час денно[ прогулятпси (п1шлох1дний перех1д);

оздоровт{их заход!в з використ€}н}#{м арт - терапевтис{н!,о( технолог|й.

Бт,конання доматттн{х завд€|нь в{д д1тей педагогами з€}к.]|аду до:шк{-тьно?

осв|ти не вим€гасться.

фгшт|зацй гщоведенн'{ осв!тт*ього процесу у спец!€шьн1гх щуг'ах для д|тей з

пору!шенням мовлен}{'{ та 1з 3|{Р мас свою спе:птф1ку,

Б.пггель_лог0шед пр ов одить :

ш|дгрушов| занятгя _ з 4-6 особами (зале:кно в1д логопеди(1ного ви0новку та

наповн1овштост{ групи) ущодов)к 25 хв';

|ндивФальн! |гри_за}!'тття _ з одн1сло дитино}о 10_15 хв.

Бч:ггель-дефектолог проводить :

п!дщупов1 за*яггя _ з 4-6 особами (за-глежно в!д д!агнозу встановленого Р!
та нашовн[ованост1 щупи) упродов}к 25 хв;

|*цивйуальн| {щи_з'|н'{ття - з ощт1сто дитино}о 10_15 хв.

3аттяття, як! гщоводяться виховате.}ш[ми та спец!ал1ст[1ми в спец|ал1зоватплх

щупах м€}}оть €д!4}ту корекц1йно_розвивальну спряълован1сть.



(амост1йт0ю додатково1о орган|зац|йното формото осв|ттъого щроцесу в

заклад| дотштс!:тъно! осв!ти с робота в гуртках за |тпересами д|тей. |т мета:

3адовольн'{ти пощеби й зац!кавленост1 ду1тРт1114 до шевног0 виду д!я,тьност1,

розвивати !! природт{, загашьн1 та спец1альн{ зд!бност1; актив1зувати дитячу

творн! стьэ своечасно вияв]шти обдаровшт{сть.

у 202|-2022 навча]тьному роц| оргагт|з0вана робота н&стут1н1Ф( гртк!в:

3м1ст осв1тт:ього процесу в заклад1 у 202\-2022 навчальному роц;
спрямоват*лй на формувштня та розвиток компетентностей виховатп{|в

в1дпов|дно до осв|тн1х напрям|в Базового компонента:

Фсв{тн| н€1прями 3м{ст осв|т:тього процесу

Фсобист!сть дитини [{ередбачас:

сформован1сть рухово|, здоров'язберехсувально! та

особист|сно| компетентност|

формування позитивного образу <€>, створен}б{ бази

особист|сно| ку.т1ьт}ри дитини' !ц акгивно|

х<ттгтсдйльност!;

_ вихованн'[ в дитини позитивного ставлен11'[ до свое|

Бй д!тей Ёазва гуртка |{рощама

4-7 рок1в лФк [!роф1лактика та корекцй постави,

т1лоскостопост1 для д!тей

дошлк!-гльного в|ку 4_б року х(иття

5-6 роЁв к[раш!я> <,{итяна хореощафй>. |{рограма

хореощаф|нно| д1яльност| д|тей

в1д 3 до 7 рок1в' Автор _ 111евтук

А.с.

5_7 рокй к[урток шгл{йсько!

мови}

Англ|йська мова для д!тей в|д 3 до

6 рок1в. |{арфальна щограма!

автор }\:1илпкова 1.3., Ёавлук [.|.,

Ёохсовн1к Ф.&1.



зовн|шност1, формранття основних ф|зиттшос

якостей, рухових ум!тль, культурно_г|г!сн!ин:ос,

о3д0ровч{Ф( навичок та нави!1ок безпечно]

;кттгтедйльност1. Ёа к{нець дош:к|льного пер!олу

)киття в дитини ма}оть буи сформован1 базов| якост!

особистост1: довйьн1сть, самост|йл|сть |

в|дпов|дашьн1сть, креаш,ш#сть, 1н1фативн!сть,

свобода повед|нки | безпещт|сть, самосв1дом{сть,

самоставлен1{'!, самооц!нка.

{татина в сенсорно-

п1знава-г:ьному

шростор1

|{ередбанас:

сформован1сть предметно_практично[, технолог{тно!,

сенсорно_йзнавашьно[, лог!ко-математично[ та

досл|днитъко] компететттност!

сформован1сть досту11н1.о( д"т1я ш{гини доплк!льного

в|ку уявлень, еталонй, що в!добрахсЁ|}оть ознаки,

власт:вост! та в1дно:пет**я предмет|в { об'ект1в

довколи1пнього св1ту. |!оказтштком сформованост|

1цо( уявлень с здатн{сть дитини застосовувати

отриман| 3нання у практиннй д!яльност| (!гров4

трудова, сенсорно_п1знавальна, математи!1на тощо),

оволод1т*тя способами п{знанття д1йсност!, розвшгок у

не? нао!1но-д{евого' наочно_образного' словесно_

лог|чного мисленн'|. €енсорно_п1знав€}пьна осв|тття

л|нй спрямована на 1тггещащ|то зм|сту дотпк{льно|

осв|ти, форштува}ш!я у д1тей шошуково_доол1дн:дльких

ум1тъ, елементарних матоматичн1ш( уявлень, цй1сно|

картини св!ту, компетентно] повед1гш<и в р|знто<

}киттсвих сттгуацйх.

{:сг:л:а в щщодному

довкйл1

перелбанае сформован1сть

компетентност|, нави(|ок

розвиток

природнш1о_еколог1чно!

спрямованих на сталий



м|'ст:тгь доотупн{ дитт.шт1 дотшк1льного в1ку уявлення

про природу 1тланети 3емля та Бсесв1т, розвиток

емофйто_фнн!сного та в1дпов!дального еколог|чного

ст€шлення до пР4родного довкйля. |{риродни!1а

осв1чен|сть передбачае наявн!сть уявлень ш{тини про

>кив1 орган|зми | .'р"родне середовище,

багатома:т|тн|сть явип{ природи' щртг1инно_насл1дков1

зв'я3ки у природнотшу довк{лл| та взасмозв'язок

природн1Ф( умов, рослинного | тваритлттого св1ту,

по3итивний 1 негатувнтй вплив "гподсько| д1яльност{

на ст'}н щрироди. {1т:тт|сне ст€|влен}#1 дитин}{ до

природи в'|являеться у тт природодофльн|й

повед|нц|: вивах(ене ст(влен1{'г до рослин | твартлл;

готовн1сть вк^]1ючатись у практи!{ну д!яльн1сть, що

пов'язана з природо}о; дотримув.}нн'{ пр(вид

щиродокористранн'т? економного спох{ив{|11ня

ресурс!в та збереэкенн'{ природи.

|ра шлттатшл |[ередбанае:

сформован|сть |грово[ компетентност|,

розвиток у д1тей творч|о( зд1бностей, самост|й*ост|,

|н!ц1аттшност!, орган1зовштост{ в !гров|й д|яльност| та

формування у них ст1йкого |нтересу до п{знання

довк1ллля ! реа_гл1зац|| себе в.ньому. [ра забезпенус

задоволення 1щовто< ушодобань кохсно| ш{гини,

спри'{е виникненн}о Ару>кн1х, партнерських стосунк1в

та 1щов:о< об'сднатль за |тггересами, спонука€ до

обм{ну думками, офгпован|{'т себе й 1н:ших, заохочуе

до !тшпров1зац1[, вислов.}1к)ванн'{ власн|.п( оц|нно_

етичних суд)кень'

{ит**та в соц|ум1



формуванття у д{тей навичок соц1ально визнано|

повед|ттки, вм!г'тття ор1е*ггуватись у св|т| л}одських

взаемин, готовност{ сп|впереэкивати та сш|внрати

|:плтим. 3авдяки сп{лпсуванн}о 3 дорослими, як нос|ями

сусп|льно_1сторитного Аосв1ду ]11одства, в д}{тини

з'явллоться 1тггерес та вмйня розум|ти 1гшших,

долу{атися до сп1льно| д|яльност| з однол1тками та

дорослими' об'сднувати з ними сво] зуси]|ля д!|я

досягнення спйьного результату, оц|тповати влаон1

мо>клгавост!, п0в€:экати баясштня та 1тггереси |нл:птх

"гподей. Бзаемодй з |ттшл:,пли .]1к}дьми е свощфним

видом входркення д1тт'|1{14 в "гподськлй соц{ум, що

вим€гас ум!ттня узгодх(рати сво| 1тггереси, ба:кання,

д|] з |нпштми членами оусп1льства

йовлення ш|тут*{14 |{ередбанае:

сформован1сть мовленн€во!, комун|каттазн0|,

худохшьо_мовленнево1 компетентност1;

3асвосння дитиною культури мовлення та

сп1лкуватштя} елементарних правил користуван}{'1

мово}о у р!зншх )китт€вих ситуафях. Фволод!ння

мовою як засобом п|знаттгтя 1 способом специф|тно

л|одського спйкуванн'{ с наЁвагом{шлим досягненням

долшк!льного дггинства. }у1ова виступа€ (кан!шом

зв'я3ку> для 0дерх{€|ння !нформац1{ з немовтпах сфер

буття, засобом п!знат:ття св1ту вй конкретно-

чуттевого до шо}{'1т|йно_абсщЁ!ктного. 1!1овлеттневе

в1п(ов€}н1{'{ забезпечус духовно-емоц|йттртй розвиток

дитини через орган!ин:й зв'язок |з нац!он€ш|ьним

в1ш(ов€}н|{'{м. }у1овленнсва д|яльн|сть д|тей

до:шк!льного в{ку скшадасться |з р1зтптх врц{в



говор1н}#{ та слухан}#1, п!д нас яко[ форпгроться

мовленнсв! вм!ння 1 навички. Бивчення укра|нсько!

мови в до:шк1льн1о( н€шч,!^]1ьних зак.]тадах

нфона-гльних сп1льнот передбачае 3а"'ученн'{ д|тей

1н1ших н,!т{|он{ш!ьностей' яЁ е громадянами }кра[ни,

до оволод1тд:*я уща!?сько|о мовою як державн0к} на

рБн{ в1льного сп!лкрштня з йтпими д|тьпди 1

дорос.ттими, вихован|#т 1гггересу та позитивного

от{|влен}#! до укра|нсько[ мови.

{итина в ов1т|

мисте1ггва

|{ередбанае:

формувшлн'1 мисте1рко_творчо| компететттност| ;

форштраттття почугтя щаси в |( р1зних проявах,

ц|нн|сного ст€влен|#{ до зм1сту предметного св|ту та

свФ мисте!цв4 ро3виток творчих зд!бностей,

формування елементар}по( щудов*оь технолог1чт*гх

т& худо}кньо-щодуктивн1п( навичок, самост|й*ост{'

культури та безпеки прай. Резу;ьтатом оволод1ння

дитиното р|зтптми вид{!ми предметно[ та художттьо{

д|ялльност! с сформова}не емощ|йно-ц1т:тт{сне стЁ1влення

до процесу та продукт!в творто| дйльност1,

позитивна моттшацй досягнень, здатн|сть

ор1етггратися в розма{тт| властивостей предлетй,

розум|ти р|з# способи ств0рення худо>кн1х образ1в,

вия3!\'{ту1 1нтерес до об'ект|в, явищ -[а форм
худо}кньо-продуктгвно| дйльност1,

оволод|тштя н{ши11ками практитно!

культури спо)кив€1н}#{.

4. |!ерегл1к, зм1ст, тривал!сть ! взасмо3в'язок осв!тн!х

напрям!в, лог!тна шосл!довн!сть !} реал1зац!!

Б!дпов1дно до Базового компоненту дошкиьно! осв|ти в до111к|льному



1{авч€шь}{ому закпад| комб!нованого типу ]\гр 162 кБедмедик)) визначено зм|ст {

струкгуру осв1тнього пр011есу 3& |нвар1ахлтното склад(}во}о.

{тлвар1а:ггна ск"т1адова зм{сту дотшк|.г:ьно} осв1ттл сформована на

дер}к1}вношгу р!вн| 1 с обов'язково}о. !тшар1акгну частину зм1сту оов!ти

системат14зовано в{дпов1дно до Базового компонента дотшк1льно| осв|ти за

осв1тн1ми нЁ1прямами: <Фсобист1сть дитини)), к.{:тгина в соц1ум!>>, к,{:тгина в

природному довк1лл{>, <'4ттгина у св1т| мистецгва>, <<[ра дитини>, <<!ттгтшта в

сенсорно_п1знавашьному простор|>, <Р1овлення дитини). у заклад!

забезпетусться неперервн1сть зм|сту осв!тн|х напрям|в, а т€1ко}к наступн1сть

дотпк!.льно| та початково! ланок. Ёик-гпочен}ш( з |тшар1шттно| частини будь_якого

з осв1тн|х напрям|в порутшус ц|л1сн1сть розвитку дитини на р1вн1 до!шкш1ьн01

осв|ти 1 настугш:|сть {| в початков|й::шсол!.

Фрган1зафя житт€д!яльност{ д|тей з урЁ1хува}1ням осв|тн{х напрям|в, (0
вк.!|}очен| до |гтвар]аъггно] дас 3могу забезшечити налехст*этй р|вень соц!шльно-

особист|сного розвитку д|тей дошлк!льного вф в стр}ктур| неперервно| осв1ти.

.{отриматптя зм|сту, взаемозв'язку та лог|чно| послйовност1 реал{зац1?

осв|тн|,х напрям|в Базового комг{онеттгу забезпечу€ться та в1добрахса€ться у
11]|ануванн{ педагог1в зашладу.

3 мето:о п{двищенн'1 якост1 осв1тгтього процесу у 2о2|-2о22 навчшльному

роц| в заклад| використову}оться !нновафйя| педагог{чн1 технолог|[, а саме:

Ёазва групи 1нновац|йна технологй, автор

<<|ном1ки>> [{едагог!ка Р1.\4онтессор{

<Бдхс1лка> 1ехнолог!| наочного модешовання

у розвитку мовлення дотшк!льник1в (мнемотехн|ка)

<3|ронка> Бтлсорист€|ння коректурних табли:дь Ё. 8. [ авритп

[тор|тел!т+г

|[роектна д1яльн|сть

к(в|тлячок> ] ехнолог1я розв;ггку творчо| особистост|

| . Альтш:уллфа' 7еорй розв язанн'1 в:аттах1дтлицьких



з€шдань'

лвго технолог1т

к1{ап1тотшка> 1ехнолог1я розвитку творно{ особистост1

|. Альттшуллера. 1еор1я розв' яз.1н}{я в:д:ах|дни|Фких

з€вдань'

}у1етодл,тка використ€}н|{'1 схем_моделей дл'{ навч.|н}#1

д1тей описовим розшов1дям.

Автор _ 1качегтко 1.

1щи з л|хтартл<ами

?ехнолог{| наочного моде'|}ов€1ння

у розвитку мовлення дошш|льник1в (мнемотехтт|ка)

к}у1етелртк>> |!1етод:.шса використання схем-моделей для н€шчання

д1тей опис0вим розпов1дям.

Автор _ ?качетшсо }.

[падщ:д*а Б. 0щомлинського.

<<Рома:шка> !т1етод:лса використанн'| схем_моделей у лексико_

щ{}мати!{н|й робот| к. л' (рут{й

?ехнолог!] наочного моде.]т|ованн'{

у розвитку мовленн'1дотшк1льнлпс1в (мнемотехнйа)

к3олота рибка> €енд_гшлей

<|{ром|ттник> Арт_терап!я

т1стоглластхд<а

<<Ёеселка> -|{ог!чн{ блоки 3.{ьенетпа

(ольоров{ шачички {. }*о{зенера

|!едагог1ка \4. 1\:1отгге с с ор |

5- €шстема внутр1пшнього 38бс3печЁння якост! осв!тш

Б{дпов!дно частиттрт 3 ст. 3акону 9кр#тпл к|{ро осв1ту> в дотшк|льному

н€1вча.г|ьному заклад1 комб{нованого т}гпу ]ф 162 <<Бедмед:шо> сформовано

систему внрр|лтшъого забезпечен1#г якост| осв{ти. 3атверддено [{олоэкен|#!

про вну{р!шт:*то систеш!у забезпечення якост{ осв1ти до:шк|.тльного н€шч{шьного

закладу (ясел-садка) комб1нованого типу }.[я 162 кБедмедтдс> 3апор!зько| м1сько[



ради 3апорозько! област1 ( схва_г:ено р1тшеннял педагог|тно| ради протокол 3х[э 2

ъ1ц26.п.2о20 РФк}, затвердх{ено н€1к€вом 3!Ф в1д 14' |2'202о року }19 197).

9 рамках з{вначено| системи у 202|-2о22 н;вч€}льному роц| будугь

зд!йст*ен| заходи щодо ви3нач8нн'{ стану забезпечення якост| осв!тнього

цроцесу.

Результати осв|ттшо: дйльност{ педагог|в закладу з формування у дтей
компете}{тностей будуть визначатись 1ш]т'тхом пр0ведення мон|ториттгових

досл1дкел*ь:

[{азва щ}т!и Форма досл|дхсет*ля 1нстрртегпар|й

к[ном1ки>

(д1ти в|ком

2 до 3 рок|в)

вц

Бизначення

показттлдс{в нервово_

пстпс1щтого ро3витку

_ д1цакти{1н1 шри та вправи'

- розвив€}]!ьн{ 1гри;

- вивчен!{я .гртстк|в здоров'я

_ €}нкетуван}#!

батьк{в'

(ош:ггування)

- м!н|_заняття з окремими д|тьми;

_ спостерех(ення за д{тьми

(безпосередн1, опосередкован|)

<Бджйка>

(дти в|ком в1д

3 до 4 рок|в)

[{едагог{чна

д1агност:лка,

мон|торинг

_ дидакт}{чн1 шри та вправи;

- розвив(штьн| {гри;

- вивчення листк|в 3доров

кожно[ дитини;

_ анк$тування

батьк{в,

(огптгуваг*:тя)

_ м1н1-з€}няття з окремими д1тьми;

_ спостере)кення за д|тьми

(безпосередн1, опосередкован{) ,

к3|ронка>

(д{ти в1ком в|д

4 до 5 рок1в)

[{едагог|чна

д!агностика,

мон|торит:г

_ контрольн1 та п|дсрпков1

зан'1ття;

_ м|н!-зш*яття з окремг.шли д|тьми;



_ спостере]кен1{'{ д1тьми

(безпосередн|, опосередкован|) ;

- бесйа з д{тьми (як допом|х(|{дй

_ вивченн'1 продукт1в пРац|

дошк|льнят (машовання' л1гшлення,

атшл{кац1|, консщуюв€1н}#1, худоэктъо[

прац', мовленнево| творчост{ тощо),

- котггрольн1 зр1зи р1внй

компетентност1 3а осв!тн{ми

напрям:|ми (нульов| зр|зи - у вересн|

щом!этст|зр|зи-угрудн1_с|вн|,
ш{дсумков1 зр!зи _ у кв!тн1-щавн{);

<<(в{тлячок>>

(д|ти в1ком вй
5 до 6 рок{в)

-[{огопедична 5

|1едагог|чна

д|агностика,

мо#тори*г

|{едагог1чна

- контрольн1 та йдсумков1

за}|'|ття;

_ м{н|_зшляття з ощемими д!тьми;

- спостерех(енн'{ за д{тьшги

(безпосеред}{1, опосередкован1) ;

- бесйа з д1тьми (як допом;}шпй

метод);

_ вивчен}{'1 продукт{в прац|

дотттк{льнят (маттоват*тя, лйлення,

аглл!кац!1 консщу[ованн'1, хулох<тъо!

ща{ц, мовленнево{ творчост1 тощо);

_ контрольн| зр1зи р1вн|в

компетентност{ за осв|тн{ми

н:}г|рямами (нульов1 зр{зи _ у вересн!,

пром:экн1 зр1зи-угрулй-с|тн!,
шйсупгков| зр|зи _ у кв|тн1_травн1);

- логопеди}тне обсте:кетптя;



року }киття

<<}(ап{то:шка>

д{агностика,

мон{торит*г

_ дид!ктис1н! Фи та вправи;

_ розвивш{ьн1 фи ;

_ вивчен}!'1 .гпдстк1в здоров'я

кохсно} д{г],|ни;

_ анкетування

батьк|в;

(огшггуват:ття)

_ м1н{_заттяття з ощемгшли д|тьми;

- спостере)кенн'1 за д|тьми

(безпосередт|, ог{осередкован1) ;

/!огопедична 6

рощ життя

<<1{етеллтс>>

||едагог1чна

д|агностик4

мон{торилг

_ логопедш{не обсте>кетлтля;

-ко;ггрольн1 та п1дсрлков1

з€}няття'

_ м1й-заняття з ощемими д1тьтши;

_ спостерех(ен}#1 за д1тьшги

(безпосередн|, опосередкован1) ;

- бесйа з д{тьми (як допомйнтй
метод);

- вивчення фодукт1в щац1

до:шк!льттят (машовання, л|пле}п{я,

аглл1кац1[} консщулован}ш{' худож:ъо|

прац!, мовленнсво[ творчост| тощо);

- контрольн1

компетентност|

зр1зи р1вн1в

за осв|тн{ми

нацрямами (нульов| зр|зи - у вересн1,

пром1лсн1зр{зи_угрулн{_с1нн1,

п|дсумков! зр1зи _ у кв1тн{-щавн1)

}|огопедитна 7

року т(иття

ц}9цап|(&)

|{едагог{чна

д|агностик4

мон!торитлг

_ логопедш1не обсте>кен1#{;

-контрольн1 та !пдсумков1

з€}няття;

_ мй{_заняття 3 ощремими д1тьми;



_ спостере)кен}{'{ за д1тьми

(безпосередн|, опосередкова#) ;

_ бео|да з д1тьпшл (лс допом!хсгштй

метод);

- вивчення щодщт|в шрац1

дошгк1.гьттят (машоваттгтя, л|плення,

агшл1кац!], консщук)вант{'1, худох<т:ьо|

пршп, мовленнево| творчост1 тощо);

_ котггрольн{ зр|зи р|вн1в

компетентност1 3а оов1тн{ми

нацрям€|ми (ну;ьов! зр1зи _ у вересн{,

шром|х<н1зр!зи_угрудн1_с|нн|,

п1дсулшсов{ зр1зи _ у кв|тн{-щавн1)

зтР 5 року

х(иття <<3олота

рибка>

|[едагог1тна

д{агностика,

мо#торинг

_дефекголог{чне обстех<ення

пстос{чного розвитку

- д1{дакти11н1 |гри та вправи;

- ро3вив{ш1ьн| фи ;

_ вивчен}шт листк{в здоров'я

ко>кно] д{гини'
_ анкетувантш|

батьк|в;

(ошггуванття)

_ м1н1_з€1н'1ття з окремими д1тьттшт,

_ спостере}кенн'{ за д|тьми

(безпооеред{|, опосередкован!) ;

3пР 6 року

)киття

к|[ром{нттлс>

||едагог1чна

д|агносттшса,

мон1тори:г

- дефектолог1чне обсте>кет*тя

псто<!чного розвитку

м1н1_зшляття з окремт,шли д|тьпги;

_ дидакти!{н! {щи та впр€}ви

- спостере)1(ен!шт за д|тьми

(безпосередн|, опосередкован1) ;



- бесйа з д|тьми (як допом!яш'д?

_вивчення продукт1в шра1$

дотпк!льнят (ма-гповатлтля, л|гшлення,

агшт|кац||' констру|ов:1ння, худоэк:тьо[

цращ, мовленнево| творчост1 тощо) ;

_ контрольн1

компетентност!

зр1зи р|вн!в

за осв1тнйи

наг]рямами (нульов1 зр|зи - у вересн|,

пром|ясн{зр1зи _угрудн1_с1нн1,

п1дсумков1 зр1зи _ у кв|тн{_щавн1)

3тР 7

}киття

<<Беселка>>

||едагог!чна

д{агност:шс4

мон1торинг

_ дефекголог|чне обстехсення

псих1чного ро3витку

-котггрольн1 та п1дсумков{

за}#|ття;

_ м1н1_за:тяття з ощемрпии д1тьми;

- спостережен}1'1 за д|тътши

(6езпосеред{{, опосередкован!) ,

- бесйа з д1тьми (як допом!:кний

метод);

_ вивченн'т пролукт|в праф

допгк1льнят (малтоват:ття, л{гштенття,

агшл|кац||, констру|ован}{'{, худо;кньо|

пращ, мовленнсво| творчост1 тощо);

_ конщольн| зр1зи р1вн1в

компететггност| за осв!тн1ми

напрямами (нутьов1 зр!зи _ у вересн|,

пром|хсн1зр1зи-угрулн{_с|нн{,

йдсумков1 зр1зи _ у кв|тн|_щавн1)

}м1о#торинг досягнетль д|тей у вс|х в1кових групах офорттппюеться

зведеними протоколам|{ та табл:пдями, в спещ!агг|зовантос щупах в{добраэкасться

в к1{низ{ результатт.шност! корекц|Ётно! роботи>




