
 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  

у сфері дошкільної освіти 

 

Інформація про програмно-методичне забезпечення 

 

 

 

 

         Найменування програм та                        

навчально-методичних посібників,  

які використовуються 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено 

(схвалено) 

Рік затверд-

ження 

(схвалення) 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

1 
Базовий компонент дошкільної 

освіти 
 

Міністерство освіти і 

науки,   молоді і спорту 

України 

2012р. 

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ 

1 

«Дитина»: Освітня програма для 

дітей від 2 до 7 років. 

Відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти. 

+ 

Міністерство освіти і 

науки України Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка 

2016р. 

2. 

Методичні рекомендації до освітньої 

програми для дітей від 2 до 7 років 

«Дитина» 

Відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти 

+ 

Міністерство освіти і 

науки України Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка 

2016р. 

3. 

Освітня програма «Впевнений 

старт» для  дітей старшого 

дошкільного віку  

+ 
Міністерство освіти і 

науки України 
2017р. 

4.  
«Українське дошкілля»: Програма 

розвитку дитини дошкільного віку 
+ 

Міністерство освіти і 

науки України 
2017р. 

5. 

«Соняшник»: Комплексна програма 

розвитку, навчання і виховання 

дітей дошкільного віку  

+ 
Міністерство освіти і 

науки України 
2013р. 

6.  

«Світ дитинства»: Комплексна 

освітня програма для дошкільних 

навчальних закладів 

+ 
Міністерство освіти і 

науки України 
2015р. 

ПАРЦІАЛЬНІ ПРОРАМИ 



 

1. 

«Про себе треба знати, про себе 

треба дбати»: Парціальна програма з 

основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного 

віку 

+ Лист ІІТЗО  2013р. 

2. 

«Скарбниця моралі»: Парціальна 

програма з морального виховання  

дітей дошкільного віку 

+ Лист ІІТЗО 2014р. 

3. 

«Казкова фізкультура»: Парціальна 

програма з фізичного  виховання  

дітей раннього та дошкільного віку 

+ Лист ІІТЗО 2014р. 

4. 

«Грайлик»: Парціальна програма з 

організації театралізованої 

діяльності в дошкільному 

навчальному закладі   

+ Лист ІІТЗО 2014р. 

5.  

«Веселкова музикотерапія»: 

Оздоровча – освітня робота з дітьми 

старшого дошкільного віку 

+ Лист ІІТЗО 2014р. 

6. 

«Мудрі шахи»: Програма та 

методичні рекомендації з навчання 

дітей старшого дошкільного віку гри 

в шахи 

+ Лист ІІТЗО 2015р. 

7. 

Англійська мова для дітей 

дошкільного віку. Програма та 

методичні рекомендації 

+ Лист ІІТЗО 2015р. 

8. 
«Народні перлини для маленької 

дитини»:  
+ Лист ІІТЗО 2013р. 

9. 

«Радість творчості»: Програма 

художньо-естетичного розвитку 

дітей раннього та дошкільного віку 

+ 

Міністерство освіти і 

науки, молоді і спорту  

України 

2013р. 

10. 

Діагностика та корекція загального 

недорозвитку мовлення у дітей 

дошкільного віку 

+ 
Інститут спеціальної 

педагогіки НАПН України 
2014р. 

11. 

Корекційна робота з розвитку 

мовлення дітей п’ятого року життя 

із ФФНМ 

+ 

Міністерство освіти і 

науки України 

Національна академія 

педагогічних наук України 

2012р. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

1. «Вчимося розповідати»: Складання + Міністерство освіти і 2013р. 



 

розповідей за серіями сюжетних 

картин на основі літературних творів  

науки України 

2. 

Збірка фольклорних та літературних  

творів для дітей старшого 

дошкільного віку 

+ Лист ІІТЗО 2014р. 

3. 

«Формування навичок та вмінь з 

безпеки життєдіяльності в дітей 

старшого дошкільного віку» Альбом 

демонстраційних картин та 

методичні рекомендації. 

+ Лист ІІТЗО 2014р. 

4. 

«Запрошуємо до розмови»: 

Розповідання з сюжетними 

картинами 

+ 
Міністерство освіти і 

науки України 
2013р. 

5.  

«ВІКОНЕЧКО» 

Програма  розвитку дітей 

дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку від 3 до 7 років 

+ 

МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

Інститут спеціальної 

педагогіки Національної 

академії педагогічних 

наук України 

Гриф Міністерства освіти 

і науки 

від 12.04.13 №1/11-6943 

2018р. 

 



 

 


