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Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 
завчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 
N»580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова 
зедакція), 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 
/країни від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних 
завчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 
/країни 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» (від 16.03.2012 №1/9-198), «Про організацію 
фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній 
іеріод» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної 
освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152). «Щодо вирішення окремихпитань 
діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 
№1/9-473). «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей 
/ 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 
зиховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396). 
<Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками 
шхованців» (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 освіти, що забезпечують здобуття дошкільної 
освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Про 
іереліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти 
науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному 

юці» ( від 22.07.2020 № 1/9-394), «Щодо організації діяльності інклюзивних 
руп у дошкільних навчальних закладах» ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо 
організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2020/2021 н. р» (від 
Ю.07.2020 № 1/9-411), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з
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Розділ 1. Проблема та завдання, над яким працюватиме 

ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ДНЗ у  2020- 2021н.р.:

«Формування та розвиток соціальної,громадянської та міжкультурної 
компетентності дітей.майбутніх громадян Новотаромської сільської ради»»

ЗАВДАННЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Орієнтуючись на основний зміст діяльності закладу дошкільної освіти,а 

також на аналіз кінцевих результатів роботи у 2019 -2020 навчальному 
році,враховуючи основні тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти в 
регіоні пріорітетними напрямками діяльності на 2020 -  2021 навчальний рік 
вважатимемо:

1. Створення умов для збереження та зміцнення фізичного,психічного і 
духовного здоровя дітей з . раннього віку, формування ціннісного 
ставлення до життя, власного здоровя та здоровя інших людей як до 
найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

2. Формування різнобічно розвиненої,духовно багатої, оптимістично та 
патріотично налаштованої особистості,починаючи з перших років 
життя дитини і завершуючи її вступом дошколи

3. Включення в роботу по реалізації завдань І(концептуально -  
діагностичного) етапу роботи над Програмою обласного науково -  
методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної 
особистості в освітньому просторі Нової української школи»

4. Розпочати роботу над пріорітетною проблемою закладу дошкільної 
освіти «Формування та розвиток соціальної,громадянської та 
міжкультурної компетентності дітей.майбутніх громадян 
Новотаромської сільської ради»

5. Формування екологічної свідомості,навичок практичного 
життя,готовності до взаємодії з навколишнім світом.

6. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно -орієнтованої 
моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти.

7. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно -  
мовленнєвої та математичної компетенції дітей дошкільного віку 
шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

8. Сприяння створенню системи інформаційно -  методичного 
забезпечення освітнього процесу,заснованої на застосуванні нових 
інформаційних технологій.

-ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:
-  Використання інноваційних технологій;
-  Взаємодія з батьками;
-  Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
-  Блочно-тематичне планування освітнього процесу;



гння наступності дошкільної та початкової ланок 

ня моніторингу якості надання освітніх послуг.



• індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 
вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів 
навчання;

• якісні освітні послуги;
• справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;
• відзначення успіхів у своїй діяльності;
• безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;
• повагу людської гідності;
• захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 
освіти;

• участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
• інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 
населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:
виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу 

академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених 
стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 
оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 
законодавством та установчими документами закладу освіти

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт 
чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 
забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 
України.



Розділ 3. Умови забезпечення якості дошкільної освіти 
в КЗ «Заклад дошкільної освіти(ясла -  садок) загального 
розвитку «Сончко» Новотаромсько сільської ради»

1. Кадрове забезпечення 

Якість надання освітніх послуг передбачає наявність кваліфікованих кадрів.

№ П.І.Б. Посада Тижневе
навантаження

Кваліфікаційна
категорія

1 Калілей І.П. Директор 40 Відповідає 
займаній посаді

вихователь

%

11,25 Без категорії

2 Чигрин С.В. Вихователь 41,25 Без категорії

Муз.керівник 6 Без категорії

3 Коваль В.Ю. Вихователь 7,5 Без категорії

Муз.керівник 6 Без категорії



Розділ 4. Портрет випускника

1 .Показники компетентності

Ісихофізіологічний розвиток:
• має зрілі мозкові структури та функції;
• характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;
• проявляє достатню рухову активність;
• проявляє умілість рук, практичну вправність;
• здорова, не має хронічних хвороб;
• володіє основними гігієнічними навичками;
• знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим 

відрізняється від представників протилежної статі;
• володіє основами безпеки життєдіяльності;
• працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;
• користується як провідною правою/лівою рукою;
• не заїкається і не має інших невротичних проявів.

нтелектуальний розвиток:
• володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища 

навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими 
поняттями;

• уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;
• диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, 

аудіальну, тактильну);
• здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення, класифікації;
• усвідомлює основні зв’язки між явищами;
• має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і 

відтворює;
• встановлює логічну послідовність подій;
• відтворює зразок на вимогу;
• робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;
• розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у 

слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує 
складні речення;

• диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші 
зміни цифрових рядів;

• розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;
• знайома з деякими основами початкових наукових знань.



бажаного на користь соціально важливого;
• має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;
• свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;
• зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та 

однолітками;
• у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, 

самостверджується;
• має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:
• переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
• сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх 

впливів, чутлива до нього;
• знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, 

тональністю голосу;
• адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
• утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
• чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути 

суголосною стану та настрою інших;
• оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване 

почуття гумору;
• володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у 

соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:
• свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
• концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;
• мобілізує себе на виконання завдання;
• розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
• звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
• конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
• доводить розпочате до кінця;
• може відстояти власну точку зору;
• визнає свої помилки;
• дотримується своїх обіцянок.



Соціальний розвиток:
• приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;
• відкрита контактам, комунікабельна;
• прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;
• уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;
• узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;
• реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці 

та діяльності соціальних норм і правил;
• намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може 

дійти згоди, домовитися;
• орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як 

внутрішню етичну інстанцію;
• усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;
• володіє більш-менш адекватною самооцінкою;
• поважає себе та інших;

• має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему 
ставлень

2. Наступність ДНЗ та ЗЗСО

Випускники закладу дошкільної освіти в подальшому мають змогу за місцем 
роживання навчатися в закладах загальної середньої освіти КЗ « Миколаївської 
ігальноосвітня школа №2 І -III ступенів Дніпровської районної ради 
Дніпропетровської області», КЗ « Миколаївської загальноосвітня школа № 11 -III 
гупенів Дніпровської районної ради Дніпропетровської області

Між вищевказаними ЗЗСО та ЗДО «Сонечко» укладено угоди про співпрацю 
а складено плани наступності на навчальний рік, які схвалено педагогічною 
адою закладу. Директор ЗДО «Сонечко» затвердила плани, директори закладів 
ігальної середньої освіти погодили їх.

Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими 
апрямками роботи як:

1. Робота з кадрами (спільні заходи, консультування, робота веб-сайту тощо)

2. Робота з батьками (конкурси, виставки, спільні батьківські збори, засідання 
батьківського комітету, дні відкритих дверей, зустрічей з цікавими людьми.



Робота з дітьми (екскурсії, читання художньої літератури про школу; 
сіди з дошкільниками про навчання в школі; надання інформації про життя 
гей-школярів через спостереження за їх діяльністю, бесіди, міні-заняття 
що)

Робота психолога (проведення моніторингу рівня сформованості життєвої 
мпетентності згідно з вимогами освітніх ліній Програми «Впевнений 
арт» дітей старшого дошкільного віку, психолого-педагогічного 
нсиліуму в групах дітей старшого дошкільного віку з питання готовності 
гей до навчання в школі, моніторингу успішності випускників ДНЗ тощо)

Управлінська діяльність (забезпечення наступності в роботі дитячого садка 
школи, як умови розвитку індивідуальності від 3-7 років, виконання плану 
ступності ДНЗ



Розділ 5. Планування освітньої діяльності ДНЗ

1. Навчальне навантаження

При визначенні навчального навантаження в ЗДО «Сонечко» було враховано 
Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального 
навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми 
власності» від 20.04.2015 № 446. Згідно з цим нормативним документом було 
складено перелікформ роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі 
навчального навантаження.

Вік дітей Орієнтовні види діяльності за освітніми 
лініями

Кількість занять 
на тиждень

Група раннього віку 
«Промінці»

(від 2 до 3 років)

Заняття «Ознайомлення із соціумом» 1
Заняття «Ознайомлення з природним 
довкіллям»

1

Заняття «Сенсорний розвиток»
*

2 (1 тематичне, 1 
комплексне)

Заняття «Розвиток мовлення» 2(1 тематичне, 1 
комплексне 3 

худ.літературою)
Заняття «Образотворча діяльність» 2
Заняття «Музична діяльність» 2
Заняття «Фізичний розвиток» 2
Фізкультурний комплекс (на свіжому 
повітрі)

3

Група молодшого 
дошкільного віку

(від 3 до 4 років)

Заняття «Ознайомлення із соціумом» 2(1 тематичне, 1 
інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним 
довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток» 1
Заняття «Розвиток мовлення» 3 (1 тематичне, 1 

комплексне 3 
худ.літературою, 1 

інтегроване)
Заняття «Образотворча діяльність» 2
Заняття «Музична діяльність» 2
Заняття «Фізичний розвиток» 2
Фізкультурний комплекс (на свіжому 
повітрі)

3

Гурток «Кольорові фантазії» 1
Група молодшого Заняття «Ознайомлення із соціумом» 2(1 тематичне, 1



ід  М; до  -> років; Заняття «Логіко-математичний розвиток» 1
Заняття «Розвиток мовлення» 3 (1 тематичне, 1 

комплексне 3 
худ.літературою, 1 

інтегроване)
Заняття «Образотворча діяльність» 3 (2 тематичних, 1 

інтегроване)
Заняття «Музична діяльність» 2
Заняття «Фізичний розвиток» 2
Прогулянка-похід 1
Фізкультурний комплекс (на свіжому 
повітрі)

2

Гурток «Оберіг» 1
)упи старшого 
)ШКІЛЬНОГО віку

іід 5 до 6 (7) років)

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

*

3 (1 тематичне, 1 
інтегроване, 1 
комплексне)

Заняття «Ознайомлення з природним 
довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток» 1
Заняття «Розвиток мовлення» 3 (1 тематичне, 1 

комплексне 3 
худ.літературою, 1 

інтегроване)
Заняття «Образотворча діяльність» 3 (2 тематичних, 1 

інтегроване)
Заняття «Музична діяльність» 2
Заняття «Фізичний розвиток» 2
Прогулянка-похід 1
Фізкультурний комплекс (на свіжому 
повітрі)

2

Гурток «Умки» 1
Гурток «Вишиванки» 1
Гурток «Танцюймо разом» 1
Гурток «Пластичний балет» 1
Гурток «Цікаві шашки» 1



1-й закладу на zuzu/zuz і навчальнии рік, яким розглядається на педагогічній 
га схвалюється нею, затверджується керівником закладу. 
ї>орма планування освітньої діяльності - за освітніми лініями (Базовий 
онент дошкільної освіти України).
Зихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: 
іективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи 
сові особливості та завдання програми «Українське дошкілля» (програми 
внений старт» - група «Капітошка»)
Перспективний план розробляється на 2 тижні/ 1 місяць наперед. В ньому 
чається:
■ тема блоку та теми тижнів;
■ мета освітньої діляльності за темою блоку (на місяць);
■ комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;
• орієнтовний розподіл занять на тиждень;
■ робота з батьками на місяць;
■ потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями 
плануванні визначаються теми днів згідно з темою тижня);
■ примітка для зазначення змін у плануванні тощо.
Перспективні плани ЗДО мають систему умовних позначок для зручності 
рвання, які зазначені на зворотному боці плану.
календарні плани складаються вихователями на свою зміну (І чи II половину 
У цих планах зазначаються:
• тема блоку/тижня/дня;
■ дата;
-1 чи II половиня дня;
■ форми та методи роботи визначені перспективним планом роботи у 
[реному вигляді в порядку проведення;
■ освітня лінія на полях проти зазначених форми чи методу роботи.

УІузичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в 
у містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи 
;ння музичного репертуару. Кожна група має власний план музичного 
ітку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.

І>орма написання планів затверджено педагогічною оалою №1 віл 31.08.2020



3. Планування роботи з батьками

Протягом 2020-2021 н.р. в закладі діє перспективний план роботи з батьками, 
для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді 
як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено 
форми роботи з батьками згідно з планом роботи ЗДО «Сонечко» на 2020-2021 
навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі 
складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та 
затверджуються директором ЗДО.

Щомісяця у пірспективному плані роботи з дітьми вихователі зазаначають 
форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до складаного плану на 
рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі 
здійснюють її систематично та у повному обсязі.

1. Використання інноваційних методик та технологій

У 2020-2021 навчальному році ЗДО «Сонечко»є базовим з питання 
«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес». Роботу з цього 
питання регламентує план роботи, який реалізовує завдання плану роботи закладу 
на 2020-2021 н.р. з питання вивчення та впровадження інноваційних методик та 
технологій в роботу з дітьми. Планом роботи передбачено форми роботи з дітьми, 
кадрами та батьками, підвищення рівня навчально-методичного забезпечення.

У 2020-2021 навчальному році заклад буде працювати над вивченням та 
впровадженням таких інноваційних методик та технологій:

- «Логічні блоки З.Дьєнеша» - Масло Л.В.,Батюк Т.О., Савостьян O.A., Цокур 
Т.В., Мішеньова A.B., Сулига О.П.;

- «Кольорові палички Дж. Кюізенера» - Лаврушко Т.О., Панченко Л.М.;
- «Казкові лабіринти гри» В.Воскобовича - Шевченко Н.І., Міщенко P.O.;
- «Ігри Нікітіних» - Псурцева Л.А.;
- «Мнемотехніка» Г.Чепурного - всі педагоги дошкільних груп;
- Психолого-педагогічне проектування - Міщенко P.O., Псурцева Л.А., Цокур 

Т.В., Шевченко Н.В.;
- ТРВЗ - Цокур Т.В., Панченко Л.М., Шевченко Н.І.;
- Методика В.Єфименка - Бутко Я.В.



іпетентності дітей раннього та дошкільного віку за різними формами

Моніторинг основних компетенцій дітей молодшого дошкільного 
за Програмою «Українське дошкілля» (за авторською моделлю ЗДО 
рдженою педагогічною радою 31.08.2020р. (протокол №1) 
жстовуючи інструментарій, затверджений педагогічною радою 
:.2020р. (протокол №2), розроблений педагогами ЗДО)

Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за 
»помогою кваліметричної моделі (Лист МОН України «Щодо 
[значення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за 
>помогою кваліметричної моделі» від 06.11.2015р. №1/9 - 535)

? моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів 
:ті комунального закладу «Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) 
)го розвитку «Сонечко» Новотаромської сільської ради стандартам і 
і дошкільної освіти.

тня моніторингу:

ервно спостерігати за динамікою розвитку ЗДО, своєчасно виявляти 
ї  фактори, які викликають ці зміни;

ювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших 
з у дошкільному навчальному закладі;

іувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх

ги батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти

іторинг проводиться відповідно до Положення про моніторинг якості 
послуг в закладі дошкільної освіти «Сонечко» Новотаромської 

>ї ради, схваленого педагогічною радою (протокол № 1 від 
20 та затвердженого наказом по ЗДО від 02.09.2020 № 12)



Заходи Мета Термін виконання

Педагогічна 
діагностика 
(обстеження) 
особливості розвитку 
дітей

Вивчення рівня розвитку 
дітей у різних сферах 
життєдіяльності за 
освітніми лініями у групі 
загального розвитку

Вересень, травень

Відстеження результатів 
освітньої роботи для дітей 
низького і нижче середнього 
рівня розвитку

січень ( у разі 
необхідності)

Виявлення рівня 
реалізації завдань програми

II половина квітняВизначення рівня 
шкільної зрілості в старших 
групах

Проведення 
підсумкових занять, 
індивідуальних бесід з 
дошкільниками

Визначення рівня 
розвитку дітей, їх 
обізнаності у сферах 
життєдіяльності, визначення 
проміжних результатів.

1 раз на квартал

Аналіз планів 
освітньої роботи 3 
дітьми

Виявлення стану 
виконання державних вимог 
дошкільної освіти

щотижнево

Анкетування, 
тестування педагогів, 
батьків

Отримання 
різноманітного емпіричного 
матеріалу про необхідні 
аспекти діяльності 
педагогів, батьків

За потребою, 
протягом року

Педагогічна 
діагностика 
професійної діяльності 
педагогів.

Визначення рівня 
професійної
компетентності педагогів

Вересень, квітень

Моніторинг стану 
здоров'я дітей

Визначення груп здоров'я 
за підсумками поглибленого 
медичного огляду

Вересень, квітень

Моніторинг стану 
захворюваності дітей Визначення індексу

т п л п п в 'а  л ттт іг іп и и м тгіг»
1 раз на місяць, 1 раз

и о  ІГПОПТОП



Моніторинг 
фізичного розвитку 
дітей

Виявлення ефективності 
розвитку фізичних якостей 
дітей

Вересень, квітень

Педагогічний аналіз 
діяльності ЗДО за 
навчальний рік

Виявлення недоліків та 
прогнозування вирішення 
проблем

травень, серпень
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іого стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти України та 
и програмами:

ссними: Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське 
дошкілля» / Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. [та ін..];

(групи «Промінчики», «Капітошка)

Освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого 
дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. 
Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, A.C. Шевчук]; 
За заг. наук. ред.. Т.О. Піроженко. - K.: Українська академія 
дитинства, 2017 (група «Капітошка» (6-й рік життя), 
організація соціально-педагогічного патронату для дітей 
старшого дошкільного віку).

ьними:

Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного 
віку «Скарбниця моралі» / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль: 
Мандрівець, 2014р. (освітня лінія «Дитина в соціумі»)

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та 
дошкільного віку «Казкова фізкультура»/ М.М. Єфименко. - 
Тернопіль: Мандрівець, 2014р. (заняття з фізичного розвитку 
дітей молошого дошкільного віку);

«Цікаві шашки». Програма та методичні рекомендації з 
навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки/ В.В. 
Семизорова, О.В. Романюк, Г.П. Дульська. - Тернопіль: 
Мандрівець, 2015р. (гурток «Цікаві шашки»);

Єфименко M. M., Мельніченко Ю. В. Програма з фізкультурно- 
корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за 
авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний 
пластичний балет (пластик-шоу)» / M. М. Єфименко, Ю. В. 
Мельніченко. -  Вінниця :ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. (гурток
/УІ Г ТТП лттттттттттт л  ттл тч  \ і



«Україна - моя Батьківщина». Парціальна програма 
національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку/ 
О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук.ред. О.Д. 
Рейпольської. - Тернопіль: Мандрівець, 2016р. (профільне 
спрямування закладу);

«Грайлик». Парціальна програма з організації театралізованої 
діяльності в дошкільному навчальному закладі/ О.М. Березіна,
0.3. Гніровська, Т.А. Линник. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р. 
(організація театралізованої діяльності).


