
Освітні програми 

Освітній процес у ЗДО №28 «Квітка Карпат» здійснюється відповідно до 

програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх 

компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття 

компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, 

чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України.  

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти 

забезпечується через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля»,  автор О. Білан, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України (лист МОН України від 23.05.2017 № 1/11–4988). 

Організація освітнього процесу у інклюзивних групах здійснюється за 

освітньою програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», група авторів Т. Сак,  

Л. Прохоренко, Г.Соколова, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України (наказ МОН України від 24.07.2018 № 802), видавництво «Мандрівець», 

м. Тернопіль. 

Парціальні програми: 

1. Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 

років і методичні рекомендації (автори – О. Рома, О. Борук, 

В. Близнюк, В. Гангло, Ю. Косенко), лист ІМЗО від 28.12.2015 

№2.1/12-Г-150.  

2. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма 

для закладів дошкільної освіти (автори – Н. Гавриш,  

О. Саприкіна, О. Пометун), лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-47.  

3. Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку (автори –  

О. Каплуновська, І. Кичата, Ю. Палець), лист ІМЗО від 25.03.2016 № 

2.1/12-Г-85.  

4. Аква-театр: парціальна програма адаптації дітей раннього та 

дошкільного віку до водного середовища і навчання плаванню, 

адаптація до водного середовища: ранній і молодший дошкільний вік. 

Навчання самостійному плаванню: середній і старший дошкільний вік 

(автори – М. Єфименко, М. Литяков), лист ІМЗО від 16.04.2019 № 

22.1/12-Г-207.  



5. Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з 

основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку 

(автор – Л. Лохвицька), лист ІМЗО від 04.12.2018 № 22.1/12-Г-1049.  

6. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні 

рекомендації (оновлений варіант подано на розгляд комісії з іноземних 

мов Науково-методичної ради МОН), автор – І. Кулікова, Т. Шкварина, 

лист ПТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952.  

 

Авторські програми: 

 

1. Ляльководіння в дитячому садку (авторська програма вихователя 

ЗДО №10 Озорович Л.А.), затверджена ІМЦ.               

2. Юні екологи (авторська програма керівника екологічного гуртка 

Міської дитячої екологічної станції Б. Васильчишин), затверджена 

Вченою радою ОІППО, протокол № 02/584 від 24.06.2016р. 

Керівник гуртка «Юні екологи» Васильчишин Б.Б. 

 


