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Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 "Посмішка" 

 Які типи груп є у закладі згідно віку та специфіки надаваних послуг? 

В Дошкільному навчальному закладі 7 вікових груп: 

- 1 група - 2-го року життя; 

- 1 група - 2-3-го року життя; 

- 1 група - 3-4-го року життя; 

- 3 групи - 5-6-го року життя 

- 1 група - 6-7-го року життя 

В яких виховується 170 дітей раннього та дошкільного віку 

За якою/якими програмами працює заклад з Дошкільника і різного віку? 

-Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». 

Якими нормативними документами керується заклад  у своїй діяльності? 

-Закону України «Про освіту»; 

-Закону України «Про дошкільну освіту»; 

-Закону України «Про охорону дитинства»; 

-Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

Які особливості режиму дня у ЗДО для дітей різного віку? 

 Режим роботи закладу п'ятидений 

 -6 груп з 10,5- годинним перебуванням дітей з 7.00 - 17.30 

-1 група з 12 - годинним перебуванням дітей з 7.00 - 19.00 

Як оформляється дитина у садочок? 

Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 

серпня 2012 року № 535/о "Про електронну реєстрацію дітей дошкільних 

навчальних закладів міста Кіровограда на 2012 – 2013 н.р." . Вступив у  дію новий 

порядок запису дітей в дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) Кропивницького через 

мережу Інтернет. 



Як відбувається співпраця здо з родинами дошкільників? 

На сайті є багато інформації для батьків, є батьківський комітет та можливість 

звернутися за допомогою чи порадаю до психолога в садочку, також вказаний час 

директора, коли він може спілкуватися з батьками вихованців. 

Як організований простір для перебування дітей дошкільного віку у ЗДО 

(групові приміщення, спальні кімнати, музична зала, зала для фізичних 

вправ, гімнастики..., вітальні, технічні приміщення тощо)? 

В усіх вікових групах створене необхідне розвивальне середовище для 

повноцінної організації навчальної та ігрової діяльності: в достатній кількості є 

обладнання для організації педагогічного процесу: таблиці, ілюстрації, предметні 

картинки для роботи з розвитку пізнавальних процесів в логіко - математичному 

розвитку, цікавий друкований матеріал. 

Які види занять і масових заходів проводяться з дітьми в період осені у ЗДО? 

-свято 1 Вересня 

-Олімпійський тиждень 

-День Українського козацтва 

-Тиждень знань безпеки життєдіяльності 

Наведіть приклади організації ігрової діяльності для дітей у різних вікових 

групах (по 2 до кожного періоду)? 

№7 «Ромашка» (підготовча) 

- Малювання 

-Аплікація/ліплення 

№4 «Веселка» (старша) 

- Розвиток мовлення (художня література) 

-Театралізована діяльність 

Інформація взята з сайту: https://dnz63.klasna.com/uk/site/lessons.html 

 

 

https://dnz63.klasna.com/uk/site/lessons.html


Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 68 "Золота 

рибка"(центр Софії Русової) 

Які типи груп є у закладі згідно віку та специфіки надаваних послуг? 

ГРУПИ ЯСЕЛЬНОГО ВІКУ 

-№ 1 ІІ група раннього віку "Ростимо здоровими" (1,6-2 роки) 

-№ 2 І молодша група "Малятко" (2-3 роки) 

- № 3 ІІ група раннього віку "Сонечко" (1,6-2 роки) 

ДОШКІЛЬНІ ГРУПИ 

-№ 4 ІІ молодша група "Веселка" (3-4 роки) 

-№ 5 старша група "Краяни" (5-6 років) 

-№ 6 середня група "Любителі природи" (4-5 років) 

-№ 8 середня група "Берегиня" (4-5 років)  

- № 9 старша група "Маленькі українознавці" (5-6 років)  

-№ 11 підготовча група "Чарівники" (6-7 років) 

ЛОГОПЕДИЧНІ ГРУПИ 

-№ 7 старша група  "Відродження" (5-6 років)  

-№ 10 підготовча група "Чомусики" (6-7 років)  

За якою/якими програмами працює заклад з Дошкільника и різного віку? 

Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої 

програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 

09.11.2015 р. № 1/11-16163) 

 Якими нормативними документами керується заклад  у своїй діяльності? 

-Законів України «Про освіту» 2017 року,  

-«Про дошкільну освіту» зі змінами 2017 року,  



-Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  

-Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), 

- Інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» (лист МОН від 

13.06.2018 № 1/9-386) 

Які особливості режиму дня у ЗДО для дітей різного віку? 

Всього в закладі працює 11 груп з 7:00 до 17:30: 

- 3 ясельних групи 

- 8 дошкільних груп (з них дві логопедичні) 

Чергові групи: 1 ясельна та 1 дошкільна працюють з 17:30 до 19:00 

Також в садочку працює цілодобова група: понеділок, вівторок та четвер з 19:00 

до 7:00 ранку. 

Як оформляється дитина у садочок? 

Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 

серпня 2012 року № 535/о "Про електронну реєстрацію дітей дошкільних 

навчальних закладів міста Кіровограда на 2012 – 2013 н.р." з 1 вересня вступив у  

дію новий порядок запису дітей в дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) Кіровограда 

через мережу Інтернет. 

ПРИЙОМ дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем 

протягом календарного року (при наявності місць) на підставі: 

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють; 

- медичної довідки про стан здоров я дитини; 

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.   

Як відбувається співпраця здо з родинами дошкільників? 

На сайті є багато інформації для батьків, є батьківський комітет та можливість 



звернутися за допомогою чи порадаю до психолога в садочку, також вказаний час 

директора, коли він може спілкуватися з батьками вихованців. 

Як організований простір для перебування дітей дошкільного віку у ЗДО 

(групові приміщення, спальні кімнати, музична зала, зала для фізичних 

вправ, гімнастики..., вітальні, технічні приміщення тощо)? 

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: 

- музична та спортивна  зали; 

- кабінети вчителів-логопедів, психолога; 

- методичний кабінет та медичний блок; 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, 

-  спортивний  майданчик 

Які види занять і масових заходів проводяться з дітьми в період осені у ЗДО? 

-День знань 

-Олімпійський тиждень 

-Свято осені 

-Осінній вернісаж 

-Тиждень безпеки життєдіяльност 

Наведіть приклади організації ігрової діяльності для дітей у різних вікових 

групах (по 2 до кожного періоду)? 

ІІ група раннього віку (1,6 -2 роки) 

- ранкова гімнастика 

- гра 

Старша група (5-6 років) 

-прогулянка 

-самостійна діяльність 

Інформація взята з сайту: 



https://zolotarybka.mirshkol.com/uk/site/working-regime.html 

Комунальний заклад " Дитячий будинок "Барвінок" - дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу №1 Кіровоградської міської ради" 

Які типи груп є у закладі згідно віку та специфіки надаваних послуг? 

Група №1 «Гномики» раннього віку 

Група №2 «Бджілка» старша логопедична  

Група № 3 «Ягідка» середня логопедична 

Група №5 «Дзвіночки» молодша 

Група №6 «Калинка» старша інклюзивна група 

Всього дітей у закладі  - 98 

За якою/якими програмами працює заклад з Дошкільника и різного віку? 

Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої 

програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 

09.11.2015 р. № 1/11-16163) 

Організація освітнього процесу у спеціальних та інклюзивних групах 

здійснюється за освітніми програмами для роботи з дітьми, що мають особливі 

освітні потреби (відповідно до нозології), рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України: 

-Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із 

ЗНМ: Програмно-методичний комплекс / Л.І. Трофіменко, схвалено МОН 

України, лист від 11.01.2007№ 1/11-42; 

-Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із 

ЗНМ: Програмно-методичний комплекс / Л.І. Трофіменко, рекомендовано МОН 

України, лист від 05.12.2012№ 1/11-18794; 

-Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із 

фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення: програмно-методичний 

комплекс / Ю.В. Рібцун, рекомендовано МОН України, лист від 05.12.2012 № 

1/11-18798; 

https://zolotarybka.mirshkol.com/uk/site/working-regime.html


-Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку «Віконечко» / Т.В. Сак, затверджено наказом МОН України 

від 12.04.2013 № 1/11 – 6943; 

-Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю / І.М. 

Дуброва та ін., затверджено наказом МОН України від 12.04.2013 № 1/11 – 6940. 

 Якими нормативними документами керується заклад  у своїй діяльності?  

-Законів України «Про освіту»,  

-«Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 

615 від 22.05.2012. 

Які особливості режиму дня у ЗДО для дітей різного віку? 

Режим роботи  для груп ЗДО при п'ятиденному робочому тижні: 

група №1 – група  раннього віку - 12 годин, чергова – з 7.00 до 19.00; 

група № 2 - старша (логопедична) - 10, 5 годин – з 7.00 до 17.30; 

група № 3 – середня (логопедична) - 10,5 годин – з 7.00 до 17.30; 

група № 5 – молодша -  10,5 годин - з 7.00 до 17.30; 

група № 6 – старша (інклюзивна) - 10,5 годин - з 7.00 до 17.30. 

Як оформляється дитина у садочок? 

Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 

серпня 2012 року № 535/о "Про електронну реєстрацію дітей дошкільних 

навчальних закладів міста Кіровограда на 2012 – 2013 н.р." . Вступив у  дію новий 

порядок запису дітей в дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) Кропивницького через 

мережу Інтернет. 

Як відбувається співпраця здо з родинами дошкільників ? 

 метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного 

виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх 

замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах 

сім'ї, ЗДО організовано роботу консультативного пункту. 



Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) 

проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи. 

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх 

замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів 

консультативного пункту: вихователів, практичного психолога, медичного 

працівника. 

Як організований простір для перебування дітей дошкільного віку у ЗДО 

(групові приміщення, спальні кімнати, музична зала, зала для фізичних 

вправ, гімнастики..., вітальні, технічні приміщення тощо)? 

- музична та спортивна  зали; 

- кабінети вчителів-логопедів, психолога; 

- методичний кабінет та медичний блок; 

-  спортивний  майданчик 

Які види занять і масових заходів проводяться з дітьми в період осені у ЗДО? 

-День знань у садочку 

-день фізичної культури і спорту у садочку 

-тиждень безпеки дорожнього руху 

-олімпійський тиждень  

-олімпійський урок 

-осінній ярмарок 

-тематичний тиждень "Планета Земля - наш спільний дім! 

-день українського козацтва та Захисника України 

Наведіть приклади організації ігрової діяльності для дітей у різних вікових 

групах (по 2 до кожного періоду)? 

Перша молодша (від 2 до 3 років) 

-Сенсорний розвиток 

-Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня 

література тощо) 



Старша (від 5 до 6 (7) років ) 

-Логіко-математичний розвиток 

-Розвиток мовлення (художня література) 

Інформацію взято з сайту: https://barvinok.klasna.com/uk/site/metodichna-robota.html 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №37 "Ластівка"  

 Які типи груп є у закладі згідно віку та специфіки надаваних послуг? 

ГРУПА №1 середня   (4-5 роки)  

ГРУПА №2 група старша (5-6 років) ортопедична. 

ГРУПА №3 група І молодша (2-3 роки)   

ГРУПА №4 група ІІ молодша (3-4 роки) чергова 

ГРУПА №5 група старша (5-6 років) ортопедична 

ГРУПА №6 група старша логопедична  (5-6 років) 

ГРУПА №7 група  середня (3-4 роки) чергова 

ГРУПА №8 група середня (4-5 років) 

ГРУПА №9 середня  група чергова (4-5 років) 

ГРУПА №10 старша логопедична (5-6 років) 

ГРУПА №11 ІІ молодша, чергова 

ГРУПА №12 група старша (5-6 років)  

ГРУПА №13 група ІІ молодша  (3-4роки) 

ГРУПА №14 І молодша група (2-3 роки) 

ГРУПА №15 група І молодша (2-3 роки) чергова 

За якою/якими програмами працює заклад з Дошкільника и різного віку? 

Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої 

https://barvinok.klasna.com/uk/site/metodichna-robota.html


програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 

09.11.2015 р. № 1/11-16163) 

Якими нормативними документами керується заклад  у своїй діяльності? 

-Законів України «Про освіту»,  

-«Про дошкільну освіту», 

- «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового 

компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української 

школи. 

Які особливості режиму дня у ЗДО для дітей різного віку? 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРАЦЮЄ НА 10,5 ЧАСОВОМУ 

РЕЖИМІ. 

ПОЧАТОК РОБОТИ 7.00, ЗАКІНЧЕННЯ –  17.30. 

З 17.30 ДО 19.00 ПРАЦЮЮТЬ ЧЕРГОВІ ГРУПИ.     

 УСТАНОВА ПРАЦЮЄ НА П’ЯТИДЕННОМУ РОБОЧОМУ ТИЖНІ. 

Як оформляється дитина у садочок? 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №37 «Ластівка» комбінованого типу 

має групи загального розвитку, групи дітей з вадами мови, групи з   додатковими 

платними послугами, групи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. 

 Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити: 

 -  заяву батьків або осіб, що їх замінюють; 

 - медичну довідку про стан здоров’я дитини, а в групи компенсуючого типу і 

направлення психолого-медико-педагогічних консультацій; 

 - копію свідоцтва про народження дитини;   

-  документи, необхідні для визначення пільги про розмір оплати за харчування 

дитини в дошкільному закладі; 

-  у групи з додатковими платними послугами заяву та договір між 

адміністрацією та батьками вихованців або особами, які їх замінюють. 

Як відбувається співпраця здо з родинами дошкільників? 



На сайті є багато інформації для батьків, є батьківський комітет та можливість 

звернутися за допомогою чи порадаю до психолога в садочку, також вказаний час 

директора, коли він може спілкуватися з батьками вихованців. 

Як організований простір для перебування дітей дошкільного віку у ЗДО 

(групові приміщення, спальні кімнати, музична зала, зала для фізичних 

вправ, гімнастики..., вітальні, технічні приміщення тощо)? 

- музична та спортивна  зали; 

- кабінети вчителів-логопедів, психолога; 

- методичний кабінет та медичний блок; 

-  спортивний  майданчик 

Які види занять і масових заходів проводяться з дітьми в період осені у ЗДО? 

-1 вересня 

-У рамках Тижня БЖД вихователі старших груп провели з дітьми тематичні 

заняття на тему: «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!» 

-Олімпійський тиждень 

-долучилися до Всеукраїнської акції «Happy-гав для Сірка» 

-проходили осінні розваги. Діти всіх вікових груп зустрічали осінь 

Наведіть приклади організації ігрової діяльності для дітей у різних вікових 

групах (по 2 до кожного періоду)? 

Група старша (5-6 років) ортопедична 

-Музика 

-Художня праця 

Група №7  ІІ молодша (3-4 роки) 

-Малювання  

-Ліплення / аплікація  

Інформація взята з сайту: https://dnz37.klasna.com/uk/site/grupa-7-1.html 

                  Кропивницький. Дитячий садок № 72 "Гномик 

https://dnz37.klasna.com/uk/site/grupa-7-1.html


Які типи груп є у закладі згідно віку та специфіки надаваних послуг? 

У закладі дошкільної освіти функціонує 12 груп. З них: 

3 - ясельні 

9 - садові 

В тому числі: 

1 різновікова; 

4 чергові групи; 

4 для дітей з порушеннями мови; 

1 інклюзивна. 

За якою/якими програмами працює заклад з Дошкільника и різного віку? 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина" та упорядкована програма 

дошкільної освіти за методикою Марії Монтессорі відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти 

Якими нормативними документами керується заклад  у своїй діяльності? 

-Законів України «Про освіту»,  

-«Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 

615 від 22.05.2012. 

Як оформляється дитина у садочок? 

Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 

серпня 2012 року № 535/о "Про електронну реєстрацію дітей дошкільних 

навчальних закладів міста Кіровограда на 2012 – 2013 н.р." . Вступив у  дію новий 

порядок запису дітей в дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) Кропивницького через 

мережу Інтернет. 

Зарахування здійснюється на підставі: 

- заяви батьків, або осіб, що їх замінюють, 

- медичної довідки про стан здоров’я дитини, 



- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, 

- свідоцтва про народження (подається на протязі місяця від дня реєстрації), 

- копії карти щеплень (форма № 063/о). 

Як відбувається співпраця здо з родинами дошкільників ? 

На сайті є багато інформації для батьків, є батьківський комітет та можливість 

звернутися за допомогою чи порадаю до психолога в садочку, також вказаний час 

директора, коли він може спілкуватися з батьками вихованців. 

Як організований простір для перебування дітей дошкільного віку у ЗДО 

(групові приміщення, спальні кімнати, музична зала, зала для фізичних 

вправ, гімнастики..., вітальні, технічні приміщення тощо)? 

- музична та спортивна  зали; 

- кабінети вчителів-логопедів, психолога; 

- методичний кабінет та медичний блок; 

-  спортивний  майданчик 

Які види занять і масових заходів проводяться з дітьми в період осені у ЗДО? 

-день знань 

-тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему "Світлофор нам всім моргає, до 

порядку закликає!" 

- олімпійський тиждень 

-свято осені 

-квест "Ти наше диво калинове, кохана українська мово!" 

Наведіть приклади організації ігрової діяльності для дітей у різних вікових 

групах (по 2 до кожного періоду)? 

ІІ група раннього віку (1,6 -2 роки) 

- ранкова гімнастика 

- гра 

Старша група (5-6 років) 



-прогулянка 

-самостійна діяльність 

Інформацію взято з сайту: 

https://dnz_72.klasna.com/uk/site/working-regime.html 

За можливості, по спілкуйтеся з вихователями у ЗДО, що є поруч з вашим 

місцем проживання або познайомитися через соц. мережі і дізнайтеся про 

особливості прийому новеньких дітей і способів покращення адаптації 

дошкільників до нових умов, опишіть отриману інформацію. 

Можна запропонувати батькам відвідування разом з дітьми занять з підготовки до 

дитячого садка, що проводяться вихователем, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом. Батьки також можуть брати активну участь. Метою таких 

занять є розвиток мислення, логіки, формування соціальних навичок. 

При вступі дитини до ЗДО, робота з батьками триває: запрошення батьків на 

консультації вихователем, педагогом-психологом, логопедом; відвідування 

батьківських зборів, засідань батьківського комітету, днів відкритих дверей; 

прийняття участі у проведенні занять, спортивних змагань разом з вихователем 

тощо. 

Від того , як пройде звикання дитини до нового розпорядку дня, до незнайомих 

дорослих і однолітків, залежить розвиток малюка і благополучне існування у 

дитячому садку. 

З приходом дитини трьох-чотирьох років в дошкільну установу у житті маляти 

відбувається чимало змін: суворий режим дня, відсутність батьків протягом 

дев'яти і більше годин, нові вимоги до поведінки, постійний контакт з 

однолітками, нове приміщення, яке таїть багато невідомого, отже і небезпечного, 

інший стиль спілкування. Всі ці зміни навалюються на дитину одночасно 

створюючи йому стресову ситуацію, яка без спеціальної підготовки дитини до 

садочка може призвести до невротичних реакцій, таких як примхи, страхи, 

відмови від їжі, часті хвороби та т.д. Ці складові виникають у зв'язку з тим, що 

малюк переходить із знайомого звичайного йому сімейного середовища у 

середовище дошкільного закладу. 

І тому актуальна нині тема співробітництва вихователів і батьків на період 

адаптації дитини до дошкільної установи. Якщо вихователі і батьки об'єднають 

свої зусилля і починають діяти разом чим забезпечують маляті захист, емоційний 

https://dnz_72.klasna.com/uk/site/working-regime.html


комфорт, цікаву і змістовну підготовку до життя в дитячому садку – це і буде 

запорукою оптимальної течії адаптації дітей раннього віку до дитячого садка. 

Перегляньте фільм "Вусатий нянь" і випишіть з нього поради майбутньому 

вихователеві. 

1.Станьте лідером для дітей  

2.Станьте другом для дітей 

3.Цікавтеся тим, чим цікавляться діти 

4.Будьте терплячими 

5.Довляйте вихованцям бути більш самостійними 

6.Будьте чесними 

7.Будьте зібраними 

 

  

 

 

  

 

 


