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           ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Шосткинського закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 

9 «Десняночка» 

Шосткинської міської ради Сумської ообласті  

На 2020-2021 навчальний рік 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції) та 

Концепції Нової української школи. 

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 

навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 

№580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова 

редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

(затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про 

дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину 

у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено 

наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і 

науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» 

https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=41561
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=41561
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=49642
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=49642
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(від 16.03.2012 №1/9-198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи 

в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), 

«Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), 

«Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних 

навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи 

з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» 

(від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи 

в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про 

організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних 

закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів 

дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо 

забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 

№1/9-249), “Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 

навчальному році” (листа МОН України від 30.07. 2020р. № 1/9-411), “Про 

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році” 

(Лист МОН від 22.07.2020 №1/9-394), «Щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  (від12.10.2015 №1/9-

487), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-

1491), “Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з 

фізкультури в закладах дошкільної освіти” (Лист МОН від 12.12.2019 №1/9-

765), “Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників 

ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми 

батьками” (Лист МОН від 12.12.2019 №1/9-766), власного статуту та інших 

нормативно-правових документів в сфері освіти. 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №9 «Десняночка» комбінованого типу 

здійснює освітній процес у 2020/2021 навчальному році за таким пріоритетним 

напрямком: 

 фізкультурно-оздоровчий. 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня 

наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна 

тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 

85 днів: 

 літні – 66 календарних днів з 1 червня по 31 серпня, 

 осінні - з 26 жовтня - 01 листопада 2020 року; 

 зимові - 28 грудня 2020 - 4 січня 2021 року; 

 весняні - 29 березня – 04 квітня 2021 року. 

https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=19576
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=19599
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=19508
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18670
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=33565
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=33566
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=33491
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=40543
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=43568
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=43568
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У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-

продуктивна діяльність.     

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний 

тиждень. Заклад працює з 07.00 до 18.00.  

Мова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти – українська. 

 9 груп – з 10,5 годинним режимом перебування дітей; 

 2 групи – з 12 годинним режимом перебування дітей спеціальних груп 

“Лісова пісня” (для дітей зі складними дефектами розвитку) і “Росинка” 

(для дітей з порушенням опорно-рухового апарату). 

 Чергова група – “Бджілка”, знаходиться на 2-му поверсі першого корпусу, 

вихователі – Дроздова Лариса Михайлівна і Бабела Наталія Євгеніївна. 

Режим роботи чергової групи – 17.30 – 18.00. 

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік 

педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати 

свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: «Постійне 

підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури 

кожного педагога, формування цілісної, національно свідомої, творчої, життєво 

компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної 

освіти». 

Основні завдання ЗДО № 9 на поточний навчальний рік: 

 Створити належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти 

через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах 

реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом 

впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації 

принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного 

процесу в дошкільному навчальному закладі.  
 

 Сприяти розвитку у дітей ставлення до проблем сталого розвитку як 

до особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, шляхом 

формування  в дітей сталої звички – моделі поведінки, яка потім стане 

складовою їх повсякденного способу життя. 
 

 Формувати здоров’язбережувальну компетенцію дитини-дошкільника 

шляхом збереження, підтримки і збагачення фізичного, психічного, соціального 

і духовного здоров’я дітей, їх фізичного розвитку в умовах закладу дошкільної 

освіти і сім’ї.  
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 Продовжувати здійснювати роботу з формування в дітей любові до 

Батьківщини через накопичення соціального досвіду проживання у своїй 

Вітчизні: світогляду, способу мислення, почуттів і засвоєння взаємовідносин 

між людьми, усталених норм поведінки, спрямованих на розвиток 

демократичного громадянського суспільства в Україні. 
 

 Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої та 

математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження 

інноваційних методик і технологій. 

 

Дошкільний заклад педагогічними та медичними працівниками 

укомплектовано згідно штатного розкладу. 

У закладі дошкільної освіти працює 30 педагогів: 1 завідувач, 1 вихователь-

методист, 20 вихователів,  2 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, 3 

музичних керівника, 1 практичний психолог. 

З вищою освітою – 24 (80%), в тому числі: 

 вищою фаховою – 15 (62,5%) 

 вищою педагогічною – 9 (37,5%) 

З середньою спеціальною – 6 (20%), в тому числі: 

 середньою  фаховою - 3 особи (50%) 

 середньою  педагогічною - 3 особи (50%) 

За результатами атестації педагогічні працівники мають наступний фаховий 

рівень педагогів: 

 вища кваліфікаційна категорія - 4 педагога (13%) 

 І кваліфікаційна категорія – 11 педагогів (38%) 

 ІІ кваліфікаційна категорія - 6 педагогів (21%) 

 кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 7 педагогів (24%) 

 не проходили атестацію – 1 педагог (4%). 

За віковою категорією: 

До 30 років – 1 особа (4%); 

Від 31 до 40 років – 7 осіб (23%); 

Від 41 до 50 років – 10 осіб (33%); 

Від 51 до 60 років – 10 осіб (33%); 

Від 61 років і вище – 2 особи (7%). 

У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати групи з денним та 

цілодобовим режимом перебування дітей. 

Ліцензований обсяг наповнюваності груп дітьми становить: 

 в групах раннього віку – 15 дітей; 

 в групах дошкільного віку (6 груп для дітей від 3 до 6 (7) років) – 20 дітей;  
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 в групах спеціального призначення: 44 дитини: 

1) для дітей з порушенням мовлення – 12; 

2) для дітей з затримкою психічного розвитку – 12; 

3) для дітей з порушенням інтелекту – 10; 

4) для дітей з порушенням опорно-рухового апарату – 10. 

В оздоровчий період – до 20 дітей. 
 

В закладі дошкільної освіти функціонують 11 груп: 7 груп загального розвитку 

для дітей від 3-х до 6 років: 

 група «Малятко» (для дітей раннього віку), вихователі Світлана Зенченко і 

Олена Рогожкіна; 

 група «Бджілка» (для дітей 4-го року життя), вихователі Лариса Дроздова і 

Наталія Бабела; 

 група «Сонечко» (для дітей 4-го року життя), вихователь Голуб Н.В.; 

 група «Веселка» (для дітей 4-го року життя), вихователі Віра Деревчук і 

Лариса Панченко; 

 група «Калинка» (для дітей 5-го року життя), вихователі Ірина Гришкова і 

Світлана Мезько; 

 група «Барвінок» (для дітей 5-го року життя), вихователі Галина Нікіщенко і 

Лариса Панченко; 

 група «Дзвіночок» (для дітей 6-го року життя), вихователі Тетяна Пестерова 

і Світлана Мезько. 

Чотири групи спеціальні: 

o група «Джерельце» (для дітей з порушенням мовлення), вихователі Тетяна 

Могила і Надія Муртазіна, вчитель-логопед Надія Муртазіна: 

o група «Мережана хатка» (для дітей із затримкою психічного розвитку), 

вихователі Ольга Новик і Надія Кеня; 

o група «Лісова пісня» (для дітей зі складними дефектами розумового 

розвитку); 

o група «Росинка» (для дітей з порушенням опорно-рухового апарату). 
 

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: 

групи повного дня, соціально-педагогічного патронату (за наявністю дітей 5-

річного віку, які за будь-яких причин не відвідують заклад освіти), забезпечує 

роботу консультативного центру. 

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, 

навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в 

межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим 

ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі. 

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного 

рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її 

повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну 

готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної 
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освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і 

навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у 

програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу 

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на 

кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік 

життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік 

життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками 

компетентності. 

«Базовий компонент дошкільної освіти» затверджено наказом 

МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового 

компонента дошкільної освіти (нова редакція)” 

Інваріантна складова - освітні лінії: 

 "Особистість дитини” 

 "Дитина в соціумі” 

 "Дитина в природному довкіллі” 

 "Дитина в світі культури" 

 "Гра дитини” 

 "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” 

 "Мовлення дитини” 

Варіативна складова:  

o "Комп'ютерна грамота” 

o "Іноземна мова” 

o "Хореографія” 

o "Шахи” 

Засади нового Базового компонента:  

 Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в 

розвитку особистості; 

 Збереження дитячої субкультури; 

 Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, 

її базових якостей; 

 Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з 

підготовкою до майбутнього етапу життя; 

 Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду 

дошкільника; 

 Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих 

знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та 

особистісних якостей і вольової поведінки дитини; 
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 Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, 

формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними; 

 Формування цілісної картини світу, основ світогляду. 

Освітня лінія «Особистість дитини» передбачає: 

 Формування позитивного образу "Я”, створення бази особистісної культури 

дитини,її активної життєдіяльності; 

 Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, 

формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-

гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності 

Освітня лінія «Дитина в соціумі» передбачає: 

Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в 

світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим. 

Зміст освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» містить доступні 

дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-

ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля 

Зміст освітньої лінії «Дитина в світі культури»: 

o Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до 

змісту предметного світу та світу мистецтва; 

o Розвиток творчих здібностей; 

o Формування елементарних трудових, технологічних та художньо-

продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. 

Зміст освітньої лінії «Гра дитини»: 

 Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, 

організованості і ігровій діяльності; 

 Формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в 

ньому. 

Зміст освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: 

 Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, 

еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і 

об'єктів довколишнього світу; 

 Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей 

пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, 

цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

Зміст освітньої лінії «Мовлення дитини»: 

 Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил 

користування мовою у різних життєвих ситуаціях 
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Види діяльності 

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за 

змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та 

форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає 

вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: 

«Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», 

«Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), 

«Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і 

культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». 

Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній 

у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців. 

Форми організації освітнього процесу 

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в 

різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; 

руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, 

літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; 

соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи 

елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, 

уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання 

проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня 

рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку 

залежно від бажань та інтересу дітей. 

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять 

становить: 

 у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин; 

 у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин; 

 у середній групі –20 хвилин; 

 у старшій групі –25 хвилин. 

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин. 

Організація проведення освітнього процесу у спеціальних групах для дітей з 

порушенням мовлення, із ЗПР, з порушенням опорно-рухового апарату і зі 

складними дефектами мають свою специфіку. 
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Учителями-логопедами, вчителями-дефектологами і вихователями у 

спеціальних групах проводяться підгрупові і індивідуальні заняття. 

Учителя-логопеди і вчителя-дефектологи проводять: 

 фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.; 

 підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного 

висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.; 

 індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв. 

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за 

змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та 

форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає 

вимогам наказу. 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального 

розвитку  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №9 

«Десняночка» комбінованого типу на 2020-2021 навчальний рік 

Види діяльності за освітніми 

лініями 

Кількість занять на тиждень за віковими групами 

перша 

молодша (від 

2 до 3 років) 

10 

друга 

молодша (від 

3 до 4 років) 

11 

середня (від 

4 до 5 років) 

12 

старша (від 5 

до 6 років) 

15 

Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3 

Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2 

Художньо-продуктивна діяльність 

(музична, образотворча, театральна 

тощо) 

4 4 5 5 

Сенсорний розвиток 2 - - - 

Логіко-математичний розвиток - 1 1 2 

Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування 
2 3 3 3 

Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3 

Загальна кількість занять на 

тиждень 
10 11 12 15 

Додаткові освітні послуги на вибір 

батьків 
- 

  
5 

Максимальна кількість занять на 

тиждень 
10 11 12 20 

Максимально допустиме навчальне 

навантаження на тиждень на дитину 

(в астрономічних годинах)** 

1,4 2,7 4,0 8,3 

 

Примітки: 
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Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться: 

у І молодших групах інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення 

і культура мовленнєвого спілкування», 

у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять 

освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», 

у середніх та старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять 

освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність». 
 

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності 

дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові 

заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами. 
 

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою 

організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й 

зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, 

загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно 

виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами планується в другій 

половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. 

День проведення гурткової роботи визначено у графіку роботи гуртків та 

розкладі занять кожної вікової групи. 

1. Гурток «Подорожуємо у світ англійської мови», керівник Бабела Н.Є. 

2. Гурток «До-мі-солька» (сучасна дитяча пісня), керівник Журавель О.В. 

3. Гурток «Здоровим будь», керівник Рогожкіна О.І. 

4. Гурток «Чудо-шашки», керівник Могила О.Д. 

5. Гурток «Жайвір» (дитячий фольклор), керівник Марченко О.І. 

6. Гурток «Маленькі казкарики», керівник Климова А.Г. 

7. Гурток «З ТІКО граємо, математику легко вивчаємо», керівник Пестерова 

Т.Ф. 

Один гурток  англійський - «Подорожуємо у світ англійської мови», чотири 

гуртки художньо-естетичні – 3 музичні: «Чарівні зірочки» (вокальний), 

«Жайвір» (фольклорний), «Маленькі казкарики» (музична казка), один гурток 

фізкультурно-оздоровчий - «Здоровим будь», один гурток інтелектуальний – 

«Чудо-шашки», один гурток логіко-математичний – «З ТІКО граємо, 

математику легко вивчаємо». 
 

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу 

використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 

2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки 

України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html). 
 

Зміст освітньої програми передбачає: 

http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
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 формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; 

 виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

 утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини; 

 розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

 формування у дітей свідомого ставлення до свого здоров’я; 

 впровадження інноваційних технології з метою гуманізації освітньо-

виховного процесу; 

 організації освітньо-виховного процесу з позицій інтегрованої подачі 

знань дітям. 
 

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі,  

вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, керівники музичні, практичний 

психолог, медичні сестри. 
 

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність: методика 

А. Страунінг  (впровадження методів і прийомів ТРВЗ в роботі з казкою, в 

еколого-природничій роботі з дітьми), вихователь Панченко Л.М., інтеграція 

освітньої діяльності за методикою Н. Гавриш - Зенченко С.В., «Психолого-

педагогічне проектування» (всі педагоги), методику Л. Б. Фесюкової 

«Виховання казкою», навчання читання за методикою Зайцева (вчитель-

дефектолог Шуда О.І.), коректурні таблиці Н.Гавриш – Пестерова Т.Ф., Могила 

Т.Б., Мезько С.В., дослідницько-пошукову діяльність за програмою «Маленькі 

дослідники», автори Т.Шумер і І. Сергєєва (всі педагоги), «Здоров’язберігаючі 

технології» (Нагорна Т.С., Стегайло С.М.), мнемотехніку (Гришкова І.О.), з 

дітьми спеціальної групи з порушенням мовлення - вчитель-логопед Муртазіна 

Н.В, прийоми ейдетики з розвитку асоціативного мислення (вихователі Новик 

О.Л. і Гришкова І.О.), розвиваючі ігри з інтелектуальним навантаженням 

В.Воскобовича  (Чмих Н.В., Панченко Л.М.), ігрову технологію В.Воскобовича 

«Казкові лабіринти гри» (Нікіщенко Г.М.), логоритміку (вчитель-дефектолог 

Муртазіна Н.І., музичний керівник Марченко О.І.), бізіборди (вихователі 

Савченко Н.І. і Нагорна Т.С.), палички Кюїзенера і блоки Дьєнеша (вчитель-

дефектолог Чмих Н.В.), Нумікон (вчитель-дефектолог Швабська Т.М.), 

казкотерапію і ігротерапію (Гой С.О., Кириєнко О.І.), формування основ 

безпеки життєдіяльності дошкільників за О.Б. Лозою (всі вихователі), 

конструктор «ТІКО» (вихователі: Пестерова Т.Ф., Кеня Н.В., Новик О.Л., 

практичний психолог Ісаєва Н.М.), методика Карла Орфа  «Елементарне 

музикування», танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе», автори Ж.Є. 

Фірільова, О.Г. Сайкіна (музичний керівник Марченко О.І.).  
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В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної 

складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та 

парціальними програмами: відповідно до програми «Дитина» – в групах 

загального розвитку для дітей 4-го, 5-го і 6-го років життя та спеціальних 

програм для дітей  з особливими освітніми потребами: група “Лісова пісня” 

(для дітей зі складними дефектами розвитку), група “Росинка” (для дітей з 

порушенням опорно-рухового апарату), група “Мережана хатка” (для дітей із 

ЗПР), група “Джерельце” (для дітей з порушенням мовлення).  

Назва 

групи/ 

ПІБ 

педагога 

Назва програми Ким 

дозволена до 

використання

  
Комплексна Парціальна 

 

«
М

а
л

я
т
к

о
»
 (

3
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 

Зенченко 

С.В. 

 

 

Рогожкіна 

О.І. 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк, 

Видавництво 

Університет, 2016 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016  

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049 

 

«
Б

д
ж

іл
к

а
»
 (

4
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 

Дроздова 

Л.М. 

 

 

 

Бабела Н.Є. 

 

 

 

 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

 

 

«Скарбниця 

моралі». Програма з 

морального 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

08.11.2019 №22. 

1/12-Г-1054 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
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Бабела Н.Є. 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Кичата, Ю. Палець, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 
25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

“Англійська мова 

для дітей 

дошкільного 

віку”. Програма та 

методичні 

рекомендації. Інна 

Кулікова, Тетяна 

Шкваріна, 

Мандрівець 

Лист ІІТЗО від 

28.07.2015 №4. 

1/12-Г-952 

 

«
С

о
н

ен
ч

к
о
»
 (

4
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 

             

 

 

 

 

 

Голуб Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

«Скарбниця 

моралі». Програма з 

морального 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

08.11.2019 №22. 

1/12-Г-1054 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Кичата, Ю. Палець, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

“Англійська мова 

для дітей 

дошкільного 

віку”. Програма та 

методичні 

рекомендації. Інна 

Лист ІІТЗО від 

28.07.2015 №4. 

1/12-Г-952 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
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 Кулікова, Тетяна 
Шкваріна, 

Мандрівець 
 

«
В

ес
ел

к
а
»
 (

4
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 

 

 

Деревчук 

В.А. 

Панченко 

Л.М. 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк 

 

 Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

«Скарбниця 

моралі». Програма з 

морального 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

08.11.2019 №22. 

1/12-Г-1054 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Кичата, Ю. Палець, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

 

«
К

а
л

и
н

к
а
»
 (

5
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 

       

«
К

а
л

и
н

к
а
»
 (

5
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 

      
Гришкова 

І.О. 

Мезько С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк 

 

 

 

 

 

 

 

 Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Лист ІМЗО від 

25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
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Мезько С.В. 

Кичата, Ю. Палець, 
Мандрівець 

“Безмежний світ гри 

з LEGO”. Програма 

розвитку дітей від 2 

до 6 років і методичні 

рекомендації (авт. 

кол.: Рома О. Ю., 

Борук О. П., 

Близнюк В. Ю., 

Гонгало В. Л., 

Косенко Ю. В.) The 

LEGO Foundation 

Лист МОН 

України  від 

28.12.2015 р. №2 

1/12-Г-150 

“Англійська мова 

для дітей 

дошкільного 

віку”. Програма та 

методичні 

рекомендації. Інна 

Кулікова, Тетяна 

Шкваріна, 

Мандрівець 

Лист ІІТЗО від 

28.07.2015 №4. 

1/12-Г-952 

 

«
Б

а
р

в
ін

о
к

»
 (

5
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 

 

 

 

Нікіщенко 

Г.М. 

Панченко 

Л.М. 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Кичата, Ю. Палець, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

«Скарбниця 

моралі». Програма з 

морального 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

08.11.2019 №22. 

1/12-Г-1054 

http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%86%D0%92-%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E.pdf
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%86%D0%92-%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
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«
Д
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о
ч

о
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»
 (

6
-й

 р
ік

 ж
и

т
т
я

) 
  

 

 

 

Пестерова 

Т.Ф. 

 

Мезько С.В. 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк 

 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Кичата, Ю. Палець, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

«Скарбниця 

моралі». Програма з 

морального 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

08.11.2019 №22. 

1/12-Г-1054 

 

«
Д

ж
ер

ел
ь

ц
е»

 (
д
л

я
 д

іт
ей

 з
 п

о
р

у
ш

ен
н

я
м

 

м
о
в

л
ен

н
я

) 

           

Могила Т.Б. 

Муртазіна 

Н.В. 

 

 

Вчитель-

логопед 

Муртазіна 

Н.В. 

 

 

 

 

«Дитина». 

Освітня програма 

для дітей від 2 до 7 

років, наук. 

кер. В.О.Огнев’юк 

Корекційна робота 

з розвитку 

мовлення дітей 

п’ятого року 

життя із фонетик

о-фонематичним 

недорозвиненням 

мовлення: програ

мно-методичний 

комплекс/ Ю. В. Рі

бцун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

23.07.2020 р. № 

1/11-4960 

 

Лист МОН 

України  від 

20.08.2018 р. № 

1/9-501 

 

«Скарбниця 

моралі». Програма з 

морального 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

Лист ІМЗО від 

08.11.2019 №22. 

1/12-Г-1054 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%A4%D0%A4%D0%9D%D0%9C2.doc
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%A4%D0%A4%D0%9D%D0%9C2.doc
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%A4%D0%A4%D0%9D%D0%9C2.doc
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%A4%D0%A4%D0%9D%D0%9C2.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
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Могила Т.Б. 

Муртазіна 

Н.В. 

 

 

 

 

Л.В.Лохвицька, 
Мандрівець 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Кичата, Ю. Палець, 

Мандрівець 

Лист ІМЗО від 

25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

 

«
М

ер
еж

а
н

а
 х

а
т
к

а
»
 (

д
л

я
 д

іт
ей

 і
з 

З
П

Р
) 

Новик О.Л. 

Кеня Н.В. 

 

Вчитель-

дефектолог 

Чмих Н.В. 

 

 

 

 

Новик О.Л. 

Кеня Н.В. 

 

 

 

 

«Віконечко». Про

грама  розвитку 

дітей дошкільного 

віку із затримкою 

психічного 

розвитку від 3 до 7 

років/ Наук. кер. та 

заг. ред. Сак Т.В., 

Мандрівець, 

2020р. 

«Розквіт». Компле

ксна програма 

розвитку дітей 

дошкільного віку з 

аутизмом  / Наук. 

кер. та заг. 

ред. Т. В. Скрипник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

20.08.2018 р. № 

1/9-501 

 

 

 

Лист МОН 

України  від 

20.08.2018 р. № 

1/9-501 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

«Україна – моя 

Батьківщина». Пар-

ціальна програма 

Лист ІМЗО від 

25.03.2016 №2. 

1/12-Г-363 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%96%D0%B7-%D0%97%D0%9F%D0%A0.doc
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
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національно-
патріотичного 

виховання дітей 

дошкільного віку, О. 

Каплуновська, І. 

Кичата, Ю. Палець, 

Мандрівець 

 

 

«
Л

іс
о
в

а
 п

іс
н

я
»
 (

д
л

я
 д

іт
ей

 з
і 

с
к

л
а
д
н

и
м

и
 д

еф
ек

т
а
м

и
) 

    

Вчитель-

дефектолог 

Швабська 

Т.М. 

Киритєнко 

О.І. 

Гой С.О. 

 

Програма розвитку 

дітей дошкільного 

віку з розумовою 

відсталістю, Київ 

 

 

 

 Лист МОН 

України  від 

20.08.2018 р. № 

1/9-501 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

 

«
Р

о
с
и

н
к

а
»
 (

д
л

я
 д

іт
ей

 з
 п

о
р

у
ш

е
н

н
я

м
 о

п
о
р

н
о

-

р
у
х
о
в

о
г
о
 а

п
а
р

а
т
у
) 

 Програма розвитку 

дітей дошкільного 

віку з порушення

м опорно-

рухового апарату/ 

Наук. кер. та заг. 

ред.: кандидат 

психологічних 

наук Романенко 

О. І., кандидат 

педагогічних 

наук Ханзерук Л. 

О., Київ 

 

 Лист МОН 

України  від 

20.08.2018 р. № 

1/9-501 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати». 

Програма з основ 

здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку. 

Л.В.Лохвицька, 

Мандрівець, 2016 

Лист ІМЗО від 

04.12.2018 №22. 

1/12-Г-1049  

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у спеціальних групах 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №9 «Десняночка» 

комбінованого типу на 2020-2021 навчальний рік 

Група для дітей із 

порушенням 

мовлення 

«Джерельце» 

Група для дітей із 

затримкою 

психічного розвитку 

«Мережана хатка» 

Група для дітей із 

ПОРА «Росинка» 

 

Група для дітей із 

складними 

дефектами «Лісова 

пісня» 

15 15 16 15 

 

http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E-2.doc
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E-2.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3-%D0%94%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%99-%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A3-%D0%97-%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%D0%9C%D0%98-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3.doc
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3-%D0%94%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%99-%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A3-%D0%97-%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%D0%9C%D0%98-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3.doc
http://десняночка.укр/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3-%D0%94%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%99-%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A3-%D0%97-%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%D0%9C%D0%98-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
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