












8 00 - 8 50  - Прийом дітей, ігри, індивідуальна робота з батьками, епізодичні 
спостереження, праця в куточку природи, ігри. 

8 50 – 9 00  - ранкова гімнастика 

9 00  - 9 10 – підготовка до сніданку 

9 10 – 9 30 – сніданок 

9 30 – 9 40 – полоскання ротової порожнини. Підготовка до занять. 

9 40 – 10 50 – заняття 

10 50 – 11 05 – підготовка до прогулянки 

11 05 – 12 45 – прогулянка 

12 45 – 13 00 – підготовка до обіду 

13 00- 13 30 – обід 

13 30 – 15 30 – полоскання ротової порожнини. Підготовка до сну. Сон. 

15 30 – 16 00 – поступовий підйом, загартовуючі процедури. 

16 00 – 16 30 – підвечірок 

16 30 – 17 15 – СХД, гуртова робота, ігри, індивідуальна робота з батьками. 

17 15 – 18 15 – відхід дітей додому 

18 15 – 18 30 – підготовка групи нового навчального дня 



7 30 – 9 00  - Прийом дітей, ігри, індивідуальна робота з батьками, огляд,                
спілкування, ранкова гімнастика 

8 40  - 8 50 – підготовка до сніданку 

8 50 – 9 20– сніданок 

9 20 – 9 50 – предметна та ігрова діяльність 

9 50 – 10 20 – заняття ( по підгрупах та індивідуально) 

10 20 – 10 30 – підготовка до прогулянки 

10 30 – 12 20 – прогулянка 

12 20 – 12 30 – підготовка до обіду 

12 30- 13 10 – обід 

13 30 – 15 30 –  підготовка до сну.  

13 20 – 16 00 - сон 

16 00 – 16 20 – поступовий підйом, оздоровчі та гігієнічні  процедури. 

16 20 – 16 40 – самостійна діяльність 

16 40 – 17 10 – підвечірок 

17 15 – 17 40 – прогулянка, індивідуальні заняття, індивідуальна робота з 
батьками 

17 40 – 19 10 – відхід дітей додому 

19 10 – 19 30 – підготовка групи до нового навчального дня 





№ п/п Назва гуртка Вікова група  Керівник 

1  “В гостях  у казки” 

(театральний) 

Старша, середня Перів У. Л. 

2  “Ми умілі дошкільнята “  Старша група Дмитрук О. Я. 

3  “ Тканинна мозаїка ” Для батьків Суліма Н. Я 

Макогін М. С. 



• Першочерговою метою педагогічного колективу було транспортувати 
завдання Базової програми розвитку дитини “Я у Світі” у щоденну 
практику роботи дитячого садка. 

• Були вивчені матеріали апробації програми, виявлений рівень 
найтиповіших проблем, професійна компетентність педагогічних 
працівників, це допомогло педагогам усвідомити концептуальні заходи 
Базової програми “ Я у Світі” та знайти шляхи їх вирішення. 

• Збір довідок, методичних розробок, педагогічних проектів, зразків 
планування за Базовою програмою дав можливість вибрати найбільш 
досконалий, доступний варіант роботи. 

 • Так, заняття “ Майстер-класу” – 
“Моделі планування освітньо-
виховного процесу” за Базовою 
програмою “Я у Світі” , який 
провела вихователь Білик Є. І., 
дало можливість вихователям 
вибрати модель планування для 
своєї групи, проявляти творчий 
пошук для використання виховних 
інноваційних технологій. 

 



 

• Підвищенню професійної компетентності педагогів, вдосконаленню 
їх педагогічної майстерності, втіленню в життя основних завдань 
Базової програми сприяли педагогічні ради, на яких виносились такі 
питання: 

• Аналіз результативності навчально-виховного процесу в дошкільному 
закладі та стартові можливості педагогічного колективу для реалізації 
програми розвитку дітей дошкільного віку “Я у Світі”  у 2012-2013н/р 
(завідувач ДНЗ №1 Скробач Н. А.,) інформація та методичні рекомендації; 

Соціально-емоційний розвиток дітей 
дошкільного віку в контексті Базової 
програми “Я у Світі” (вихователь 
старшої групи Ковалишин Л. З., синтез 
думок); 

Правовиховна робота в процесі 
виховання дітей дошкільного віку у 
світлі Базового компоненту дошкільної 

освіти (обмін педагогічними знахідками, вихователів); 



• Цілісний підхід до розвитку і виховання наймолодших (шляхи системного 
впровадження нової Програми в роботі з дітьми віком до 3 років) (бюро 
педагогічних знахідок, вихователь Суліма Н. Я.); 

• Обовязкова дошкільна освіта п’ятирічок: реалії, ризики, сподівання (на 
виконання змін до Закону України “ Про дошкільну освіту” (педагогічні роздуми, 
спільноз вчителями, психологом). 

• З метою навчити вихователів співвідносити новітні технології зі своєю 
індивідуальною професійною концепцією, прогнозувати 
результативність роботи, був проведений семінар з елементами тренінгу 
на тему: “Розвиваємо здібності кожної дитини” (вихователь вищої 
категорії Білик Є. І.). 



• Крім такої форми роботи, 
практикуємо відкриті покази 
різних видів роботи, обмін 
досвідом, взаємовідвідування, які 
сприяють розвитку виховання 
дослідника, стимулюють 
колективний творчий пошук, 
створюють підгрунтя для 
вироблення моделі оптимальної 
організації життєдіяльності дітей 
дошкільного віку. 



• Педагоги дошкільного 
навчального закладу брали 
участь у різних формах 
методичної роботи міста та 
району, методичних об’єднаннях, 
семінарах, виставках, працювали 
над забезпеченням гармонійного 
та різнобічного розвитку 
дошкільників, формування 
ціннісного ставлення до Природи, 
Культури, Людей, Самого Себе. 



• З метою підвищення професійної 
майстерності пройшли курсову 
перепідготовку при  обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти 
вихователі старшої ясельної групи – 
Суліма Н. Я., Макогін М. С. 

• Значна увага приділялась охороні життя та здоров’я 
дітей. Організовуючи профілактично-оздоровчу та 
виховну роботу, педагоги, старша медична сестра 
намагаються забезпечити увесь комплекс 
фізкультурно-оздоровчих заходів, систематичність і 
оздоровлення протягом літа та року. 



• Для їх оформлення використано підручні 
матеріали: пінопласт, пластикові пляшки, 
гравій, кухонне приладдя, автомобільні 
шини тощо. Значення такого конкурсу 
полягає не лише в ідеї покращення 
санітарного стану, благоустрою та 
впорядкуванні території садка. Адже через 
красу, що оточує дітей у закладі, 
виховується їхній внутрішній світ, 
благородність вчинків і почуттів, бажання 
цінувати і любити природу. 

• Так, з нагоди святкування 21-ї річниці незалежності України та свята 
Першого вересня, у дошкільному закладі був оголошений конкурс “На 
кращий ігровий майданчик”. У рамках конкурсу майданчики 
перетворилися на ілюстрації до казок, а пісочниці, гойдалки подібні на 
улюблених звіряток. 



• Актуальною проблемою, над якою впродовж декількох років працює 
дошкільний заклад, є правове виховання дошкільників. В навчально-
виховний процес впроваджувались новітні технології з питань правового 
виховання (д/с №28 м. Івано-Франківська, д/с №6 м. Славутича, Київської 
області, д/с“Золотий ключик” м. Калуша, “Правова абетка для 
дошкільників Севастопольського гуманістичного університету”, д/с№23 м. 
Шостки Сумської області – вихователь Олена Чаус, 

•  адаптована програма по правовому  

• вихованню ДНЗ “Ялинка”  

•  м. Бровари, Київської області). 

      Питання правового виховання розглядалось на педагогічній раді. 

  Проведено відкриті покази занять з використанням нових підходів 
згідно вимог Базової програми “Я у Світі”, а саме: 

               Як виникло твоє ім’я? 

                     (Вихователь Дмитрук О.Я.) 

              Хатка для Жабенятка 

          (вихователь Воробець Я. М.) 

           Весняна подорож Білосніжки та гномів 

          (вихователь Макогін М. С.) 

 



• Проводяться дні правових знань, 
віконце правової інформації, читання 
художньої літератури, рольове 
програвання бажаної поведінки в 
різних життєвих ситуаціях, методичні 
тижні, які допомагають формувати в 
дітей моральні уявлення про права 
дитини, гуманістичне ставлення до 
навколишнього світу. І як результат 
цієї роботи, дітей старшої та середньої 
груп ( вихователі Ковалишин Л. З., 
Дмитрук О. Я., Білик Є. І., Воробець Я. 
М.) мають добрі знання з даного 
розділу програми, ростуть 
законослухняними громадянами, 
свідомими своїх прав та обов’язків. 



• Дошкільний заклад тісно 
співпрацює з сім’єю з 
питань правового 
виховання. Робота з 
батьками у цікавих 
неординарних формах 
передбачена річним 
планом та плануванням 
у кожній віковій групі. 



• Систематично і послідовно здійснювалась 
підготовка дітей до школи. У дітей старшої групи 
(вихователі Ковалишин Л.З., Дмитрук О.Я.). 
Сформовані передумови навчальної діяльності. Діти 
доброзичливі, комунікативні, відповідальні, мають 
інтерес до школи та бажання вчитися. 

Проблема виховання дітей раннього віку є також 
пріоритетною в роботі дошкільного закладу. Основним 
напрямом перебудови робот из найменшими є забезпечення 
емоційного комфорту, створення внутрішніх умов для 
подальшого психічного та особистісного розвитку дітей. Ці 
завдання реалізовуються в іграх, під час індивідуального 
спілкування з дітьми та під час занять (вихователь Суліма 
Н.Я., Макогін М.С.). 



• В батьківських кутках зосереджена наочна інформація – змістовна, 
естетично оформлена. 

• Проводиться відповідна робота між 
дошкільним закладом та школою 
по збереженню наступності 
співпраці. Складений план дій в 
рамках угоди наступності співпраці 
між ДНЗ №1 м. Рогатина і ЗОШ 1-3 
ступенів. З участю вчителів 
початкових класів, психолога було 
проведено загальне батьківське 
зібрання: ”Не готові знання, а 
готовність їх здобувати”, яке 
допомогло виробити спільні 
рекомендації по підготовці дітей до 
школи. 


