
Комплексні програми: 

Освітній процес у  закладі здійснюється за програмою: «Дитина», 

освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту – В.О. 

Огнев`юк, авт. колектив – Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна та ін.) – 

нова редакція 2020 року (лист МОН України від 23.07.2020 №1/11 – 4960). 
 

 «Розквіт», комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом 

/ Наук. керівник. та заг. ред. Т. В. Скрипник.  Рекомендовано Міністерством освіти 

і науки України (Лист МОН України №1/11-6544 від 04.04.2013 р.) - інклюзивна 

група (старша А); 

Парціальні програми для груп дошкільного віку: 

  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», парціальна програма з 

основ здоров’я та безпеки / Л.В. Лохвицька. Лист ІМЗО від 04.12.2018 № 22.1/12-

Г-1049; 
 

 «Казкова фізкультура», парціальна програма з фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку/ М.М. Єфименко Лист ПТЗО від 09.07.2019 № 

22.1/12-Г-627; 
 

 «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ 

безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху. / О.А. 

Тимовський І.А.Репік.  Лист ПТЗО від 25.12.2014 № 14.1/12-Г-1856;  
 

«Україна – моя Батьківщина», парціальна програма з національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М.Каплуновська. Лист 

ІМЗО від 25.03.2016 № 12.1/12-Г-85; 
 

Практ ичний психолог 

«Сходинки адаптації дітей раннього віку», програма психолого-

педагогічного супроводу дітей раннього віку на етапі адаптації до умов 

дошкільного закладу/ Л.В. Стреж.  

 «Здорова дитина – щаслива дитина»// Прищепа Т.   

«Розвиток пізнавальних процесів у дошкільників», корекційно-розвивальна 

програма для дітей 4-5 років /А.А. Порошняк.  

«Програма роботи з майбутніми першокласниками»/ Методичний 

посібник Дьякова В.Д., Железняк А.В. 
 

І молодша група А – «Наш маленький великий світ», парціальна 

програма для дітей раннього віку за технологією Марії Гмошинської «Художники 

в памперсах»/ Автор О.М. Примак. Витяг з протоколу № 2 засідання НМР КНЗ 

КОР КОІПОПК від 28.02.2019;  
 

ІІ молодша група А – «Інтелектуали», парціальна програма для дітей 

дошкільного віку за технологією Бориса Нікітіна «Сходинки творчості» /  автор 

С.В. Ткаченко. Витяг з протоколу № 1 засідання НМР КНЗ КОР КОІПОПК від 

08.02.2018. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9OI7ORFgj8aRTVGY3VPMllHLW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9OI7ORFgj8aRTVGY3VPMllHLW8/view?usp=sharing

