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Про організацію освітнього процесу 
в дошкільних навчальних закладах 

у 2013/2014 н.р.
Нова редакція Державного стандарту (2012р) спря-

мовує педагогічні колективи на виконання пріоритетних 
напрямів розвитку дошкільної освіти, а саме:

– Модернізацію змісту дошкільної освіти, забезпе-
чення її якості через упровадження чинних комплексних 
і парціальних програм та організацію підготовки педаго-
гічних працівників до роботи за оновленими стандартом 
та програмами.

– Охорону життя та здоров’я дітей, формування у до-
шкільників навичок безпеки життєдіяльності..

– Розвиток духовного світу, формування соціально-
комунікаційних компетенцій дітей різних вікових груп.

– Актуалізацію питань предметно-практичної ді-
яльності дошкільників відповідно до вимог оновленого 
стандарту дошкільної освіти.

– Реалізацію принципу наступності, перспективності 
та спадкоємності в роботі дошкільної та початкової ланок 
освіти.

– Здійснення Інтернет-підтримки професійного роз-
витку педагогів, створення інформаційного освітнього 
простору дошкільної галузі.

Освітній процес у дошкільних навчальних закладах у 
2013-2014 н.р. слід спрямувати на реалізацію Базового 
компонента дошкільної освіти – Державного стандарту, 
схваленого на колегії Міністерства 4 травня 2012 року, 
в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихо-
ваності та навченості дитини 6 (7) років перед вступом 
до школи. 

Новою редакцією Базового компонента перед-
бачено визначення змісту дошкільної освіти через 
інваріантну і варіативну складові. Інваріантна скла-
дова є обов’язковою для реалізації в умовах різних 
форм здобуття дошкільної освіти. Її систематизовано 
за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина 
в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина 
у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсор-
но-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». 
Варіативна складова Базового компонента може бути 
реалізована з урахуванням особливостей регіону, 
навчального закладу, індивідуальних можливостей, 
здібностей, потреб розвитку дітей та (або) побажань 
батьків чи осіб, які їх замінюють. Її складають освітні 
лінії «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хо-
реографія» та ін.

Зазначені вище нововведення не скасовують звичні 
для практиків підходи до організації життєдіяльності ді-
тей та планування освітньої роботи. Педагоги можуть 
використовувати посібники та інші види навчальної 
літератури, які укладено у відповідності із вимогами 
попереднього варіанту Базового компонента та чинних 
програм. Як і раніше, вони мають право обирати зручні 
для себе форми графічного або текстового планування 
за режимними процесами, тематичними блоками, лініями 
розвитку, видами діяльності, формами дитячої активнос-
ті з урахуванням освітніх ліній нової редакції Базового 
компонента. 

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компо-
нента реалізується за комплексними та парціальними 
програмами.

Демократизація управління освітою, як світова 
тенденція, передбачає, у тому числі, і варіативність 
програм для дошкільних навчальних закладів. Добира-
ючи програмове забезпечення, необхідно керуватись 
Переліком навчальних видань, рекомендованих до 
використання в освітньому процесі дошкільних на-
вчальних закладів у 2013/2014 н.р., з яким можна озна-
йомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і 
науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) та у фахових 
періодичних виданнях.

Так, у 2013/2014 н.р. освітній процес у дошкільних 
навчальних закладах буде здійснюватися за такими 
програмами: 

• Впевнений старт, кер. проекту Жебровський В.М. 
(наказ МОНмолодьспорту України від 21.05.2012 № 604); 

• Дитина в дошкільні роки, наук. кер. Крутій К.Л., (лист 
МОН України від 08.12.2010 №1/11-11178); 

• Дитина, наук. кер. Проскура О.В., (лист МОН Украї-
ни від 08.12.2010 №1/11-11177); 

• Українське дошкілля, авт.-упоряд. Білан О.І., (лист 
МОНмолодьспорту України від 09.12.2011 №1/11-11601).

Ці комплексні програми забезпечують можливість 
реалізації інваріантної складової Базового компонен-
та. Для вирішення варіативної складової в дошкільних 
навчальних закладах використовуються парціальні 
програми. Вони доповнюють зміст інваріантної та/чи 
варіативної складової чинних комплексних програм 
і є додатковими до них, а також можуть самостійно 
окреслювати завдання і зміст роботи з реалізації певної 
складової варіативної частини Базового компонента 
дошкільної освіти.

Парціальні програми використовуються для органі-
зації діяльності дошкільних закладів і груп за певним 
пріоритетним напрямом (художньо-естетичний, фізкуль-
турно-оздоровчий, пізнавальний, етнокультурний, кому-
нікативно-мовленнєвий та ін.), а також студій, гуртків, 
секцій тощо. 

Рекомендуємо парціальні програми, що були схвале-
ні комісією з дошкільної педагогіки та психології Науко-
во-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти 
і науки України: «Англійська мова для дітей дошкільного 
віку», автор Шкваріна Т.М.; «Кольорові долоньки», автор 
Ликова І.О.; «Українотворець», керівник авторського ко-
лективу Кононенко П.П.; «Лего-конструювання», автор 
Пеккер Т.В.

При організації освітнього процесу допускається 
одночасне використання різних програм, визначених 
переліком навчальних видань, рекомендованих МОН. 
Дошкільний навчальний заклад, його окремі групи 
обирають для роботи одну або декілька із зазначених 
програм. Рішення про вибір програм обговорюється та 
схвалюється педагогічною радою закладу. 
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Сьогодні особливої значущості набуває проблема 
інтегрованої/інклюзивної освіти дітей з особливими по-
требами, їх включення в загальноосвітній простір. Дітям, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гаранто-
вано право на відвідування державних і комунальних 
дошкільних навчальних закладів з гнучким режимом 
роботи.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» 
для дітей з особливими потребами працюють заклади 
санаторного, спеціального та комбінованого типу, де 
разом із здобуттям дошкільної освіти діти отримують 
корекційно-відновлювальну та реабілітаційну допомогу.

Акцентуємо увагу на новинках програмно-методич-
ного забезпечення роботи з дітьми дошкільного віку, що 
мають особливості психофізичного розвитку:

– Комплексна програма розвитку дітей дошкільного 
віку з аутизмом «Розквіт»/ наук. кер. та заг. ред. Т. В. 
Скрипник (гриф МОН України від 04.04.2013 № 1/11-
6544);

– Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 
п’ятого року життя із фонетико - фонетичним недороз-
витком мовлення / авт.Ю. В. Рібцун (гриф МОНмолодь-
спорту України від 05.12.2012 №1/11-18798);

– Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 
старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 
мовлення /авт.Трофименко Л.І. (гриф МОНмолодьспорту 
України від 05.12.2012 №1/11-18794);

– Програмно - методичний комплекс. Програма роз-
витку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження 
до 6 років/ укл. Вавіна Л. С., Бутенко В. А., Гудим І. М. 
(гриф МОНмолодьспорту України від 05.12.2012 №1/11-
18797).

Відповідно до Закону «Про дошкільну освіту» роз-
роблено ряд нормативних документів, рекомендацій, 
які регламентують діяльність дошкільних навчальних 
закладів. 

З огляду на це, рекомендуємо використовувати:
• Наказ Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій №193-470 від 26.04.2013 р. «Про проведення 
Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкіль-
них та загальноосвітніх навчальних закладах»

• Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства 
освіти і науки України:

– Лист Міністерства № 1/9-152 від 28.02.13 «Про роз-
роблення програм для дошкільної освіти»;

– Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструк-
тивно-методичні рекомендації «Організація роботи в до-
шкільних навчальних закладах у літній період»;

– Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 «Щодо 
проведення державної атестації дошкільних навчальних 
закладів»;

– Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 «Про 
здійснення контролю за організацією харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах»;

– Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 «Про 
організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкіль-
них навчальних закладах у літній період»;

– Лист Міністерства від10.09.2012 №1/9-639 «Про 
освітню розвиваючу технологію «Радість розвитку».

Забезпеченню своєчасного і повноцінного розвитку 
дитячої особистості з перших років життя сприятиме 
впровадження в педагогічний процес дошкільних на-
вчальних закладів сучасних експериментально апро-
бованих освітніх технологій, зокрема, освітньої техно-
логії «Радість розвитку» (автор Т.Піроженко /лист МОН 

№1/9-639 від 10.09.2012р. «Про інноваційну технологію 
психолого-педагогічного проектування взаємодії дорос-
лого з дітьми «Радість розвитку»). В умовах організації 
освітнього процесу дана технологія надає можливість 
оптимізувати життєдіяльність дітей дошкільного віку як 
суб’єктів творчої діяльності. Навчально - методичним 
забезпеченням технології є комплект посібників «Ди-
тина замовляє розвиток» за науковою редакцією Т. О. 
Піроженко, С. О. Ладивір, Ю. С. Манилюк. (Тернопіль, 
видавництво «Мандрівець»). Допоможе актуалізувати 
питання впровадження інновацій в практику роботи та 
урізноманітнити діяльність педагогів картотека іннова-
ційних технологій, що передбачає перелік тем, мету, 
короткий зміст, джерела отримання інформації (сайт 
ОІППО, сторінка «Дошкільна освіта», 2013).

Одним із пріоритетних завдань роботи методичних 
служб є науково-методична підтримка діяльності окре-
мих педагогів та педагогічних колективів. Методичним 
службам, керівним працівникам дошкільних навчальних 
закладів необхідно використовувати теоретико-методо-
логічні засади оновленого змісту дошкільної освіти, пер-
спективний досвід освітян, що забезпечуватиме форму-
вання нового педагогічного мислення як умови реалізації 
особистісно орієнтованої парадигми освіти. Рекомендації 
заходів, організованих обласним інститутом у 2012-2013 
н.р., слід спрямувати на подальший інноваційний розви-
ток районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 
становлення їх як науково-методичних установ в умовах 
упровадження Державного освітнього стандарту. 

Невід’ємною складовою реалізації гуманістичної 
парадигми дошкільної освіти є творчість, експеримен-
тування, моделювання та структурування авторського 
досвіду, а також упровадження його у практику роботи. 

Особливої уваги заслуговує досвід:
– переможця Всеукраїнського конкурсу в номінації 

«Вихователь року – 2012» Любко Тетяни Станіславівни, 
вихователя дошкільного навчального закладу №30 м. 
Кам’янця-Подільського за темою «Інтеграція – провідний 
принцип організації освітнього процесу в родинній групі»;

– лауреата Всеукраїнського конкурсу «Кращий до-
шкільний навчальний заклад -2012» дошкільного на-
вчального закладу №4 м. Шепетівки (керівник Кутузова 
Світлана Миколаївна);

– авторські педагогічні інновації Чайки З.В. та Гринь 
О.В. (ДНЗ №1, №3 м.Шепетівки) за темою «Модернізація 
освітньо-виховного процесу через системне впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій», які зане-
сені до Каталогу міжнародного фестивалю педагогічних 
інновацій.

Зразками інноваційної діяльності у дошкільних на-
вчальних закладах є робота переможця обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року – 2013» 
Дарченко Лариси Григорівни, вихователя ДНЗ №45 
м. Хмельницького (тема досвіду «Формування у до-
шкільників іншомовної комунікативної компетенції»). 
Цінним у цьому напрямі є досвід педагогічних колек-
тивів дошкільних навчальних закладів міст Кам’янець-
Подільського, Славути, Старокостянтинова, які пред-
ставляли Хмельниччину на Всеукраїнському огляді-кон-
курсі відеоматеріалів за темою «Здоров’язбережувальні 
технології у дошкільних навчальних закладах» і, осо-
бливо, переможця конкурсу - дошкільного навчального 
закладу №23, м. Кам’янець-Подільський (завідувач 
Вершегрук Л. С.) та лауреат конкурсу (третє місце) - до-
шкільного навчального закладу №6 м. Славута (завід-
увач Остапчук М.Й.).
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З метою популяризації кращого педагогічного досвіду 
обласним інститутом у 2013 році розпочато роботу твор-
чо-пошукової групи керівників методичних об’єднань, 
творчих груп дошкільних працівників з питань інтеграції 
освітнього процесу в умовах родинної групи (на базі 
перспективного досвіду переможця Всеукраїнського 
конкурсу «Вихователь року – 2012» Любко Т.С., ДНЗ №30 
м.Кам’янця-Подільського).

Педагогічний загал Хмельниччини долучається до 
роботи авторської творчої майстерні вихователя-ме-
тодиста ДНЗ №3 м.Шепетівки Гринь О.В. з проблеми 
«Інформаційно-комунікаційні технології в освітній роботі 
дошкільного закладу». 

Названі матеріали перспективного досвіду, що здо-
були визнання на Всеукраїнському та обласному рівнях, 
занесені до картотеки передового досвіду та рекомен-
дуються педагогічним колективам до впровадження у 
новому навчальному році

З метою широкого доступу до науково-методичних 
матеріалів, перспективного досвіду педагогів області, 
результатів обласних конкурсів на порталі ukr.net ство-
рено віртуальну флешку «Скринька педагогічних зна-
хідок», що допоможе виявляти здобутки, акумулювати, 
вдосконалювати, апробувати, поширювати, вести обмін 
досвідом.

Плануючи роботу на 2013-2014 н.р., управлінським, 
методичним службам області, педагогічним колективам 
слід орієнтуватися на завдання, визначені інструк-
тивно-методичним листом МОН України №1/9-446 від 
20.06.2013 р. «Щодо організації роботи в дошкільних 
навчальних закладах у 2013/2014 н.р.», та рекомендації 
Всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів, зо-
крема:

1. Забезпечувати оновлення змісту та якість дошкіль-
ної освіти через:

– розробку програм підготовки педагогів до реалізації 
державного стандарту (нова редакція Базового компо-
нента, 2012);

– організацію роз’яснювальної та навчально-методич-
ної роботи щодо впровадження в практику чинних про-
грам в умовах варіативності програмового забезпечення;

– створення бази інформаційно-методичного су-
проводу запровадження новітніх освітніх технологій, 
формування здоров’язбережувального розвивального 
середовища, організації життєдіяльності дітей за реко-
мендованими програмами;

– забезпечення змістовної роботи авторських творчих 
майстерень, творчо-пошукових груп, майстер-класів з 
питань розвитку духовного світу, формування соціаль-
но-комунікативних, предметно-практичних компетенцій 
дітей дошкільного віку;

– урізноманітнення форм організації освітнього 
процесу в дошкільних навчальних закладах шляхом 
створення мережі гурткової, студійної, секційної роботи, 
передбачити максимальне охоплення нею дітей з метою 
задоволення їх потреб, виявлення та розвитку загальних 
та спеціальних здібностей.

2. Забезпечити різнобічну підготовку дітей до шкіль-
ного навчання:

– організовувати роботу консультаційних центрів з 
проблеми підготовки до школи при дошкільних навчаль-
них закладах та методичних кабінетах; запроваджувати 
якісно нові форми співпраці педагогів та батьківської 
громади; 

– активізувати впровадження в практику роботи педа-
гогів дошкільних навчальних закладів та вчителів перших 
класів загальноосвітніх шкіл системи діагностики рівня 
психологічної готовності дитини до навчання, вивчати 
ефективність її впровадження.

3. Сприяти реалізації принципу наступності, пер-
спективності та спадкоємності в роботі дошкільних 
навчальних закладів та початкової школи, сприяти ре-
зультативній співпраці педагогічних працівників дитячих, 
батьківських колективів з метою забезпечення єдності 
підходів до розвитку, виховання та навчання дітей.

4. Активізувати можливості загальноосвітніх, спеці-
альних навчальних закладів як осередків комплексної 
реабілітації, підготовки дітей з особливими освітніми 
потребами, для організації інклюзивного /інтегрованого 
навчання. 

5. Приводити систему дошкільної освіти у режим 
інноваційного розвитку, що забезпечуватиме її якість та 
доступність, трансформування наукових ідей, сучасних 
інноваційних технологій в практику.

6. Надавати підтримку діяльності ДНЗ у підготовці 
та перепідготовці педагогічних працівників з питань ви-
користання інформаційно-комунікаційних технологій; 
сприяти створенню аналітичних WEB-сторінок, електро-
нних міні-бібліотек, Інтернет-сайтів у закладах освіти.

7. Забезпечити інноваційну діяльність дошкільних 
навчальних закладів, центрів розвитку дитини, спрямо-
вану на формування у дітей дошкільного віку елементів 
комп’ютерної грамотності.

Інформацію, яка висвітлює проблеми організації ді-
яльності управлінських, методичних служб та установ 
дошкільної освіти, рекомендуємо отримувати зі сторінок 
періодичних видань та на спеціалізованих сайтах:

1. Педагогічний вісник / науково-методичний журнал 
ХОІППО

2. http://visnyk.hoippo.km.ua – електронний «Вісник 
Хмельницького ОІППО»

3. http://mon.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки 
України

4. http://mon.gov.ua/ua/activity/education/6917/ – сайт 
МОН, сторінка «Дошкільна освіта дітей з особливими 
потребами»

5. http://iitzo.gov.ua – сайт Інституту інноваційних тех-
нологій та змісту освіти України 

6. http://osvitakm.org – сайт департаменту освіти і на-
уки, молоді та спорту Хмельницької ОДА

7. http://hoippo.km.ua – сайт Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти

8. http://metodportal.net – сайт корисних методичних 
матеріалів для педагогів

9. http://pedpresa.com – освітній портал України
10. http://pedrada.com.ua/ – портал освітян України 

напряму «МЦФЕР:Освіта».

Марина КАРАТАЄВА,
завідувач НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної 

та інклюзивної освіти,
Оксана ДЕНИСОВА,

методист дошкільної освіти НМЦ ХОІППО.


