
 

 

 

РОЗПОДІЛ 

навантаження на дітей та педагогічного навантаження в 

дошкільному навчальному закладі № 89 (ясла-садочок) «Сонечко» 

на 2019 -2020 навчальний рік 

 

У складі дошкільного навчального закладу (ясла - садочка) № 89 

«Сонечко», для дітей віком від 2 років до 6 (7 років, функціонують групи 

загального розвитку, де забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей 

відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, їх фізичного та 

психологічного розвитку. 

Режим роботи дошкільного закладу та структура навчального плану 

здійснюється згідно нормативно-правових документів (законам, наказам, 

інструктивно-методичним рекомендаціям МОН України), які регламентують 

діяльність дошкільного закладу. 

Режим роботи дошкільного навчального закладу - п’ятиденний. 

В дошкільному закладі функціонує 4 гр. з них (режим роботи 

-12год.): 

-1 група раннього віку; 

-1 група молодшого віку; 

-1 група середнього дошкільного віку; 

-1 група старшого дошкільного віку. 

Структура навчального року. 

Згідно п.25 «Положення про дошкільний навчальний заклад» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 

305. 

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня 2019 

р., закінчується 31 травня 2020 р. 

Оздоровчий період починається з 1 червня 2020 р., закінчується 31 

серпня 2020 р. 

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з 

вихованцями не проводяться, складає 90 календарних (літніх) днів. У період 

канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична 

робота. 

Організація та зміст освітнього процесу в ДНЗ у 2019 - 2020 н.р. 

визначаються згідно до вимог: 

 Базового компоненту дошкільної освіти (наказ МОНУ № 

615 лід 22.05.2012р.); 

 Інструктивно - методичні рекомендації МОН України №1/ 9- 

322 від 13.06. 2017 року «Про організації освітньої роботи дошкільних 

навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році». Наказ № 07.03/ 837 

від 20.06.2017 «Про організацію освітньої роботи у ДНЗ у 2017-2018 н.р.»; 

 наказу МОНУ «Про гранично допусти е навчальне 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та 

фори и власності» (№446 від 20.04.2015р.); 

 листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 



 

 

 

4/18-3082 від 26.07.2010 р. «Про організовану і самостійну діяльності дітей 

у дошкільному навчальному закладі»; 

 листа МОНУ України від 02.09. 2016 р. № 1/9- 454 «Щодо 

організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних 

закладах»; 

 листа МОН України від 02.092016 р. № 1/9-456 

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація 

фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»; 

 листа МОН України від 02.092016 р. № 1/9-396 

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію 

національно-патріотичного виховання  у дошкільних навчальних закладах» 

 листа МОНУ від 16.03.2012р. № 1/9 - 198 «Організація 

роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» та іншими 

документами, які регламентують діяльність дитячого навчального закладу; 

 лист ДОН ЗОДА від 29.08.2017 року № 3047/03.2-14 «Про 

Перелік навчальної літератури для використання у дошкільних навчальних 

закладах у 2017-2018 н.р." та лист МОН України № 1/11-8268 від 

17.08.2017 року. 

Програмне забезпечення: «Українське дошкілля», програма розвитку 

дитини дошкільного віку, Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін., 

освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку,  за 

загальною науковою редакцією Піроженко Т.О. та парціальна програма 

національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. «Україна – моя 

Батьківщина»; 

Програмно - методичне забезпечення освітнього процесу 

здійснюється у відповідності з Переліком навчальних завдань, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

дошкільних навчальний закладах у 2019/2020 н. р. 

Дошкільний заклад організує освітній процес в аспекті збереження 

та зміцнення здоров’я дошкільнят, формування здорового способу життя 

через ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу, 

продовжує роботу по підвищенню соціального статусу патріотичного 

виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини 

дошкільного віку. Напрямом роботи через його інтеграцію в освітньому 

процесі, забезпечення єдності принципів розвиваючої освітньої і оздоровчої 

роботи з дітьми за напрямками: розвиток рухів і оздоровча робота; розвиток 

художньо - естетичної культури; розвиток культури пізнання; розвиток 

культури спілкування. 

Освітній процес будується за принципами: гуманізації, інтеграції, 

оптимальності, послідовності, диференціації, систематизації на засадах 

особистісно - зорієнтованого підходу до дитини. 

Планування освітнього процесу здійснюється за блочно - 

тематичним принципом на грунті інтегрованого підходу, який забезпечує 

змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення 

програмового матеріалу. 



 

 

 

Особлива увага спрямована на цілісний підхід до розвитку і 

виховання дітей через інтеграцію змісту роботи за освітніми лініями, 

визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти. З цією метою в 

освітньому процесі використовуються сучасні здоров’язбережувальні, 

здорев’яформуючі, психолого - педагогічні освітні технології, ІКТ. 

 

Організована навчальна діяльність дітей в ДНЗ 

З метою якісної організації освітнього процесу, створення 

сприятливих умов для психічного і фізичного розвитку дітей, забезпечення їх 

емоційного комфорту під час перебування в дошкільному закладі, орієнтовні 

розклади організованої навчальної діяльності, орієнтовні режим і дня в ДНЗ 

складені з урахуванням вікових особливостей дітей (фізіологічним законам 

зростання і розвитку), їхньої працездатності протягом дня і тижня.  

Визначено співвідношення та чергування протягом дня пізнавальної 

діяльності з образотворчою, трудовою, ігровою, фізичною, музичною 

діяльністю. 

Спеціально організована навчальна діяльність дітей у формі занять 

починається з 2-го року життя. Щоденна кількість і послідовність занять для 

дітей, їх тривалість визначаються орієнтовним розкладом, складеним 

відповідно до програми, згідно санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог. 

Використовуються колективна, індивідуальна форми організації 

роботи з дітьми; типи занять: фронтальні, групові, індивідуально - групові, 

індивідуальні, які проводяться переважно в першу половину дня. 

Тривалість організованої навчальної діяльності - занять по групам: 

Групи № 1 (3-й р.ж.) - ранній дошкільний вік. 

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові, 

індивідуально - групові, індивідуальні заняття) проводиться в І та II половині 

дня. 

Кількість занять на день та їх тривалість складає: 

3-й р.ж. - 2 заняття, тривалістю 10-15 хв. кожне, які проводяться в 

першу частину дня загальною тривалістю не більше ніж 30 хвилин перерва 

між заняттями 10 хвилин. 

Всього на тиждень проводиться: 9 занять. 

Групи № 3- молодший дошкільний вік (4 -й р. ж.). 

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові 

індивідуальні заняття) проводиться в І та II половині дня. 

Кількість занять на день та їх тривалість складає: 2-3 заняття, 

тривалістю 15-20 хв. кожне. В першу половину дня можливе проведення 2-х 

занять загальною тривалістю до 40 хвилин, у другу половину дня - одне 

заняття до 20 хвилин, перерва між заняттями 10 хвилин. 

Всього на тиждень проводиться 12 занять. 

Групи № 4 середній дошкільний вік (5 -й р. ж.). 

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові, 

індивідуальні заняття) проводиться в І та II половині дня. 

Кількість занять на день та їх тривалість складає: 2-3 заняття, 

тривалістю 20-25 хв. кожне. В першу половину дня можливе проведення 2-х 



 

 

 

занять загальною тривалістю до 45 хвилин, у другу половину дня - одне 

заняття 20-25 хвилин, перерва між заняттями 10 хвилин. 

Всього на тиждень проводиться 15 занять. 

Групи № 2 - старший дошкільний вік (6-й р. ж.). 

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові, 

індивідуальні заняття) проводиться в І та II половині дня. 

Кількість занять на день та їх тривалість складає: 2-3 заняття, 

тривалістю 25-30 хв. кожне. В першу половину дня можливе проведення 2-х 

занять загальною тривалістю до 60 хвилин, трьох - до 1,5 годин, у другу 

половину дня - одне заняття 25-30 хвилин, перерва між заняттями 10 хвилин. 

Всього на тиждень проводиться 19 занять. 

Індивідуальна робота з дітьми, як самостійна організаційна форма, 

проводиться з вихованцями всіх вікових груп (в ранкові години, під час 

прогулянок, у другу половину дня). 

Організація освітнього процесу на засадах інтеграції істотно знижує 

навчальне навантаження на дітей. При цьому 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). Інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної 

культури й музичного виховання. Щодня може проводитись одне інтегроване 

заняття для закріплення набутих дітьми знань і вмінь в різних видах дитячої 

діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у 

положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей 

молодших груп -15 хвилин, середньої - 20 хвилин, старшої - 25 хвилин. 

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться 

тривалістю для дітей у віці від 2 до 3 років 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 

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

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не 

менше 3-х разів на тиждень. Форма та міси з проведення заняті визначаються 

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

факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури, проводяться фізкультурні 

комплекси під час денної прогулянки. 

В дошкільному закладі проводиться моніторинг освітньої роботи з 

дітьми раннього та дошкільного віку з метою визначення показники рівня їх 

життєвої компетенції: вересень з 01.09. - 14.09.; січень з 02.01. - 15.01 - 10 

робочих днів (за необхідністю); березень з 19.03. - 30.03 - 10 робочих днів 

Діагностичне обстеження проводиться з урахуванням режимних моментів 

протягом дня. 

Складові організованої начальної діяльності: 

 дитина в сенсорно - пізнавальному просторі: 

o сенсорний розвиток; 

o введення у світ кількості, логіки, простору та часу; 

o логіка - розвиток логічного мислення (конструювання, 

розвиваючі ігри, економічна освіта); 

  мовлення дитини: 

o навчання рідної мови та розвиток мовлення; 



 

 

 

o навчання другої мови та розвиток мовлення; 

o грамота (звукова культура мовлення); 

o художньо - мовленнєва діяльність; 

 дитина у соціумі: 

o ознайомлення з предметний довкіллям, валеологія; 

 дитина у природному довкіллі: 

o вступ до природознавства (світ неживої природи, 

природа Космосу, жива природа, елементарні історико - 

географічні уявлення); 

 дитина у світі культури 

o малювання; 

o ліплення; 

o аплікація; 

o музика; 

 особистість дитини: 

o фізична культура; 

o психопрофілактична та розвивальна робота (за планом 

психолога). 

Самостійна діяльність дітей організовується в усіх вікових групах в 

першій та другій половині дня. Впродовж дня поєднуються різні за 

змістовною спрямованістю види дитячої діяльності: художньо - мовленнєва, 

рухова, ігрова, трудова, сенсорно - пізнавальна, сенсорно мовленнєва, 

мистецька (образотворча, музична та інші) поступово до участі в них 

залучаються всі діти групи. 

З дітьми усіх вікових груп організовані заняття з психологом (за 

індивідуальним рафіком психолога). 

Для дітей середнього та старшого віку передбачені додаткові заняття 

з національно - патріотичного виховання за програмою «Україна – моя 

Батьківщина». 



 

 

 

Додаток 1 

Орієнтовний розподіл організованої навчальної діяльності - занять на  

тиждень: 

 

Освітня лінія 

Складові навчально-пізнавальної д чільності 

Кіль- 

кість 

Кіль- 

кість 

Кіль- 

кість 

Кіль- 

кість 

  3 р.ж. 4 р.ж. 5 р.ж. 6 рж 

Дитина в 

сенсорно - 

пізнавальному 

просторі 

Сенсорний розвиток 1 -  - 

Введення у світ кількості, логіки, простору та 

часу 

- 
1 1 2 

Логіка: 
Розвиток 

логічного 
мислення 

 

конструювання 1 0,5 0,5 0,5 

розвивальні ігри - 0,5 0,5 1 

економічна освіта - - - 0,5 
Дитина у соціумі Ознайомленню; предметним довкіллям - 1 0,5 1 

Дитина у 

природному 

довкіллі 

Вступ до природознавства 

- 

1 0,5 1 

Дитина у соціумі, у 

природному 

довкіллі та 

мовлення дитини 

Ознайомлення з довкіллям і розвиток мовлення 1    

Мовлення 

дитини 

Навчання рідної мови та розвиток мовлення  1 2 1,5 

Грамота (звукова культура мовлення підготовка 

руки дитини до письма 

 

 0,5 1 1 

Художньо - мовленнєва діяльність 1 0,5 1 0,5 

Дитина у світі 

культури 

Малювання 1 1 1 1 

Ліплення 0,5 0,5 0,5 1 

Аплікація 0,5 0,5 0,5 1 

Музичне 2 2 2 2 

Особистість 

дитини 

 

Фізична культура 
2 

3 3 3 

Усього  8 10 11 14 

Особистість 

дитини 

Психопрофілактична та розвивальна робота (під 

гр нова, індивідуальна за планом роботи 

психологічної служби). 

1 1 1 1 

 Варіативна частина     

Дитина у соціумі. 

Дитина у 

природному 

довкіллі . 

Особистість 

дитини 

Правове виховання   1 1 

Валеологія  1 1 1 

Додаткові освітні 

послуги 

Україна – моя Батьківщина - - 1 2 

Усього:  9 12 15 19 


