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Модель цілісного методичного супроводу процесу впровадження 

освітньої програми «Впевнений старт» в практику роботи ДНЗ №29 

«Колобок» 

• Організаційно-методичний супровід (зміна структури і змісту 

методичної роботи; організація творчих груп педагогів; керівництво 

самоосвітою і саморозвитком педагогічних працівників; організація 

дослідницької діяльності вихователів; підвищення кваліфікації 

педагогів). 

• Фінансово-економічний супровід (поповнення дидактичної бази, 

оснащення освітніх зон, забезпечення освітнього процесу). 

• Інформаційний супровід (інформаційне супроводження процесу з 

урахуванням сучасного рівня розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій - забезпечення спеціальними періодичними виданнями; 

забезпечення доступу до мережі Інтернет). 

Мета: Створення системи організаційно-управлінського та методичного 

супроводу педагогів ДНЗ №29 «Колобок» з впровадження освітньої 

програми «Впевнений старт» 

Завдання:  

1. Розробити організаційно-управлінські рішення, що регулюють 

реалізацію впровадження освітньої програми «Впевнений старт».  

2. Організувати методичне та інформаційне супроводження.  

3. Розробити і впровадити нові методики взаємодії з родинами 

вихованців. 

ПЛАН  

методичного супроводу педагогів 

1. Організаційно

-методичний 

супровід 

1. Розробка та затвердження плану впровадження 

програми «Впевнений старт» в систему діяльності 

ДНЗ 

2. Створення творчої групи по впровадженню 

програми в систему роботи закладу. 

3. Обстеження умов реалізації програми в 

дошкільному закладі, аналіз стану освітнього 

середовища. 

4. Моніторинг професійних потреб і професійних 

труднощів педагогів у зв'язку з впровадженням. 

5. Моніторинг освітніх потреб сімей батьків 

вихованців. 

6. Аналіз відповідності матеріально-технічної бази 

ДНЗ.  

7. Визначення переліку методичних посібників. 

8. Організація предметно-розвивального середовища 

та освітнього простору відповідно до вимог.  

9. Підвищення професійної компетентності 

педагогів з питань впровадження програми.  

10. Ліквідація професійних труднощів педагогів. 



2. Фінансово-

економічний 

супровід 

 

1. Визначення фінансових витрат під час 

впровадження програми «Впевнений старт». 

2. Визначення та придбання необхідних засобів 

навчання, дидактичних матеріалів для організації 

дитячої діяльності. 

3. Оснащення освітнього простору дидактичним 

матеріалом, в тому числі технічними засобами 

навчання і виховання. 

3. Інформаційни

й супровід 

1. Організація впровадження електронних освітніх 

ресурсів в освітній процес. 

2. Організація діяльності з інформування батьків та 

громадськості про перебіг впровадження 

програми «Впевнений старт» 

Система методичної роботи в період впровадження  

освітньої програми «Впевнений старт 

(Методи і форми методичного супроводу) 

Етап Заходи етапу Форма проведення 

Теоретична 

підготовка 

1. Ознайомлення педагогів 

ДНЗ з освітньою 

програмою «Впевнений 

старт» та навчально-

методичним 

забезпеченням до неї. 

 

2. Визначення необхідних 

змін в освітньому 

середовищі і 

дидактичному оснащенні 

освітньої діяльності 

відповідно до програми. 

3. Ознайомлення з 

концепцією, змістом і 

методикою роботи за 

програмно-методичним 

комплексом «Впевнений 

старт» . 

 

 

 

4. Ознайомлення з форматом 

спільної діяльності 

вихователя з дітьми. 

5. Ознайомлення з засобами 

інформаційної підтримки. 

6. Виявлення рівня знань і 

1) Постійно діючий 

теоретичний семінар 

«Впевнений старт» - новий 

формат виховання та 

навчання». 

2) Семінар-кругозір «Сучасні 

технології навчання»  

Порівняльний аналіз наявних 

умов для здійснення освітньої 

діяльності. 

 

 

 

1) Тренінг з підготовки 

тренерів для навчання 

вихователів закладів 

дошкільної освіти за 

програмно - методичним 

комплексом «Впевнений 

старт» при  СІППО.  

2) Коучинг «Формула 

успішності» 

Консультація «Сучасний 

формат організації життєвого 

простору дитини» 

Віртуальна екскурсія 

сторінками  порталу 

vstart.com.ua 



вмінь педагогічних 

працівників відповідно 

освітньої програми 

«Впевнений старт 

 

 

1) Тестування педагогів на 

знання основних положень 

освітньої програми 

«Впевнений старт». 

Співбесіда за підсумками 

тестування. 

2) Ділова гра «Інтерв’ю з 

компетентності» 

Практична 

підготовка 

 

1. Проведення моніторингу з 

питання матеріально-

технічного забезпечення 

груп старшого 

дошкільного віку. 

2. Розробка організації 

спільної діяльності 

вихователя з дітьми. 

3. Аналіз відповідності 

проведення занять 

вимогам освітньої 

програми «Впевнений 

старт». 

4. Розробка моделі взаємодії 

дошкільного закладу зі 

школою 

 

 

 

 

 

5. Приведення освітнього 

середовища у відповідність 

до вимог освітньої 

програми «Впевнений 

старт». ; 

 

Тематичний контроль 

«Розвивальне середовище груп  

старшого дошкільного віку 

відповідно до вимог освітньої 

програми «Впевнений старт».  

Планування роботи у форматі 

«Карт активностей тижня» 

 

Методична декада перегляду 

занять «Справа майстра 

величає» 

 

Складання плану роботи по 

взаємодії ДНЗ №29 «Колобок»  

з ШЗШ №4, з метою 

забезпечення формування 

готовності дошкільників до 

систематичного навчання в 

умовах нової української школи  

 

Творчий конкурс «Золотий 

розпис цікавих педагогічних 

ідей» 

Самоосвіта 

 

1. Формування потреби в 

самоосвіті, самооцінка 

підготовленості, 

усвідомлення необхідності 

в знаннях, постановка 

цілей та завдань 

впровадження освітньої 

програми «Впевнений 

старт». 

2. Планування роботи по 

Анкетування на виявлення 

труднощів при впровадженні 

освітньої програми «Впевнений 

старт». 

 

 

 

 

Консультація і складання плану 

роботи з самоосвіти педагогів в 



самоосвіті в період 

впровадження освітньої 

програми. 

3. Теоретичне вивчення 

проблеми (знайомство з 

предметом, вибіркове 

вивчення, аналіз і 

самооцінка результатів). 

4. Практична діяльність 

(застосування знань, 

навичок і умінь на 

практиці: виготовлення 

посібників і атрибутів, 

організація і проведення 

практичної роботи з 

дітьми). 

 

5. Підведення підсумків; 

період впровадження освітньої 

програми. 

Співбесіда і звіт-інформація по 

впровадженню освітньої 

програми «Впевнений старт». 

 

 

Участь в  конкурсах, 

фестивалях, оглядах на рівні 

закладу, міста, області, 

України. 

 

 

 

 

 

1) Захист «Портфоліо успіху». 

2) Презентація вражень 

«Методична фотосесія» 

3) Організація дня відкритих 

дверей. 

Професійне 

спілкування 

1. Створення розділу 

«Впровадження освітньої 

програми «Впевнений 

старт» 

в дошкільному закладі» на 

сайті дитячого садка, 

розміщення 

інформаційного матеріалу 

на стендах дитячого садка, 

в соціальних мережах. 

2. Інформування батьків про 

впровадження освітньої 

програми «Впевнений 

старт». 

3. Участь у семінарах, 

конференціях, методичних 

об'єднаннях, нарадах, 

вебінарах з питань 

впровадження освітньої 

програми «Впевнений 

старт». 

4. Розміщення методичного 

матеріалу на педагогічних 

сайтах, порталах, 

Періодичне поповнення 

матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення стендів, 

інформаційних листів, пам'яток 

та інструкцій для батьків. 

 

Організація участі за планами 

Управління освіти, СІППО, 

Української академії дитинства 

 

 

 

Участь в методичних заходах 

різного рівня. 

 

 



соціальних мережах для 

працівників освіти. 

 

 


