
Освітні програми, що реалізуються в закладі 

 

№ 

п\п 

Програми 

Освітні програми 

 

Комплексні 

 

1 Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» (наук. кер. проекту – 

Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-

Білоскаленко Н. І. та ін.)  

 

Парціальні 

 

1 «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення» (Трофименко Л.І.)  

2 Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення 

дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» 

(авт. – Рібцун Ю. В.) 

3  «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні 

рекомендації (авт.: Шкваріна Т., Кулікова І.) 

4 «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого 

дошкільного віку» (авт.: Малашевська І.А., Демидова С.К.) 

5 «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному 

навчальному закладі (авт.: Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.) 

7 «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності дітей віком від 3до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.) 

8 «Афлатот», програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку 

9 «Безмежний світ з LEGO» 

 

Освітні інноваційні методики, технології, ППД 

 

Інноваційні методики 

1 Л.В.Шелестова. «Розвивальне  читання» 

(впровадження) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 9 

2 Л.Шульга «Розвиток творчих здібностей 

дітей на заняттях з малювання» 

(впровадження) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 4 

3 Е.Шийко Розвиток пізнавальних здібносте  

дітей 3 року життя 

(впровадження) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 2 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/01/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/01/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/01/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
http://pervomaisk-uo.at.ua/PMPK/na_dopomogy/progr2-trofimenko.pdf
http://pervomaisk-uo.at.ua/PMPK/na_dopomogy/progr2-trofimenko.pdf
https://drive.google.com/file/d/1w-90N3hnAwY-wY-PkpQSHHS7r7CX8WX9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-90N3hnAwY-wY-PkpQSHHS7r7CX8WX9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-90N3hnAwY-wY-PkpQSHHS7r7CX8WX9/view?usp=sharing
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/01/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/01/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/01/10veselkova-muzikoterapiya-malashevska.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/01/10veselkova-muzikoterapiya-malashevska.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%98%D0%9A_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%98%D0%9A_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%25D
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%25D
http://berizka.vn.ua/upload/prozoro/aflatotukr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uXH9014kCN25ay4Zsb2Fj45xvwoanXnJ/view?usp=sharing


4 Л.Фесюкова «Розвиток уяви та мовлення 

дітей» 

(впровадження) 

Упродовж року Педагоги груп 

№ 7, 10 

5 Н.Гавриш, О.Саприкіна, О. Пометун 

«Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку» (апробація) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 5 

Інноваційні технології 
1 Г. Тарасенко 

«Естетико-екологічне виховання» 

(впровадження) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 6 

2 Т.Сидорчук ТРВЗ 

(впровадження) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 11 

3 Педагогічна система музичного 

вихованняК.Орфа 

(впровадження) 

Упродовж року Музичні керівники 

ППД 

1 В.О.Сухомлинський 

«Розуміти світ серцем і душею» 

(впровадження) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 12 

2 Н.Бондарьова «Формування емоційного 

відгуку на спостереження за об’єктами 

природи» (впровадження) 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 1 

3 В.Харматова «Організація самостійної 

художньої діяльності дошкільників» 

(впровадження) 

 

Упродовж року Педагоги групи  

№ 3 

 


