
Видавництво «Ранок» 

2016/17 навчальний рік 

Зимова сесія:  
16 січня–28 січня 2017 р. 

 

День 3 



Видавництво «Ранок» 

Розмаїття програм    

для дошкільної освіти: 

види, вимоги до розроблення 

Низковська Олена Вікторівна,  
начальник відділу дошкільного розвитку  

Державної наукової установи  

«Інститут модернізації змісту освіти»  

Міністерства освіти і науки України 



Видавництво «Ранок» 

Правові засади розроблення   

змісту дошкільної освіти  

 
 

Базовий  

компонент 

дошкільної  

освіти 

 

 

 

Чинні програми  

розвитку,  

виховання  

і навчання дітей  

  

 
Навчально- 

методичні, 

методичні, 

навчальні  

посібники 

  

 

Закон України  

«Про дошкільну 

 освіту» 
 



Видавництво «Ранок» 

Правові засади  

розроблення змісту дошкільної освіти  

Закон України  

«Про внесення змін  

до законодавчих актів  

з питань загальної середньої  

та дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу» 

Передбачено обов’язкову освіту                                                        

для дітей старшого дошкільного віку 

від 06.07.2010 № 2442-VI 



Видавництво «Ранок» 

Базовий компонент  

дошкільної освіти (БКДО) 

Відповідно до ст.22, 23 Закону України 

«Про дошкільну освіту» 

• є державним освітнім стандартом, 

• визначає вимоги до рівня розвиненості, 

вихованості, навченості дітей перед вступом  

до школи – мінімальне освітнє ядро, 

• має оновлюватися 1 раз на 10 років. 

 



Видавництво «Ранок» 

Програмне забезпечення  

змісту дошкільної освіти 

Вимоги БКДО реалізуються  

 

•  упродовж усього дошкільного  віку; 

•  через різні форми здобуття  дошкільної освіти;  

•  шляхом організації і змістового наповнення 

освітньої роботи за чинними програмами.   



Розроблення і затвердження  

програм для дошкільної освіти 

 Регламентується низкою 

Законодавчих, нормативних,  

Інструктивно-методичних актів 

• Закони України  

• Порядок надання навчальній літературі, засобам 

навчання і навчальному обладнанню грифів  

та свідоцтв МОН України 

                                      наказ МОН від 17.06.2008 № 537 

Лист МОН України  «Щодо порядку розроблення програм 

для дошкільних навчальних закладів» 

                                      від 27.05.2010 № 1/9-369 
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Види програм  

для дошкільної освіти  

За концептуальними засадами укладання: 

• Традиційні (на усталених, перевірених часом 

підходах до організації і змісту освітньої роботи). 

• Інноваційні (на нових прогресивних підходах, 

поглядах, ідеях). 

• Альтернативні (на відмінних від загальноприйнятих 

філософсько-концептуальних засадах). 



Видавництво «Ранок» 

Види програм  

для дошкільної освіти  

За особливостями спрямування і змістового 
наповнення: 

• Комплексні (комплекс розвивальних, виховних, 
навчальних функцій і змістових напрямів освітньої 
роботи). 

 

• Парціальні (одна чи декілька освітніх функцій, один 
чи кілька близьких змістових напрямів освітньої роботи). 
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Види програм  

для дошкільної освіти  

За призначенням: 

• Загальні (для ДНЗ/груп загального розвитку). 

• Спеціальні  (для ДНЗ/груп компенсуючого типу  

та інклюзивної освіти). 

Розробляються за всіма нозологіями 

• Експериментальні (в умовах ДЕР, апробації). 
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Види програм  

для дошкільної освіти  

 
За рівнем упровадження: 

 
• Загальноукраїнські (для всієї України) 

 

• Регіональні (для певного регіону). Регіональний 

компонент – не менше 15% обсягу програмового 

матеріалу 

• Локальні (обмежені використанням в окремих ДНЗ 
певними чинниками) 

 



Принципи розроблення  

програм з дошкільної освіти 



Орієнтовна структура  

програм з дошкільної освіти 

•  специфіка  програми, її мета;  

•  концептуальні  засади; 

•  структура;  

•  принципи побудови програми   

та  роботи за нею;  

•  загальні  підходи, специфіка  

організації  освітнього процесу   

й відстеження його  результатів. 

Пояснювальна 
записка 



Орієнтовна структура  

програм з дошкільної освіти 

•   організація  життєдіяльності  дітей, 

проектування  можливої  організації  

освітнього процесу; 

•   вікові  характеристики  розвитку  дітей;  

•   завдання,  зміст  і  форми  організації  

освітнього процесу, засоби реалізації  

програмових  завдань; 

•   очікувані  результати  засвоєння  

програми. 

Зміст 



Орієнтовна структура  

програм з дошкільної освіти 

•   засоби  реалізації  програмових  

завдань (переліки ігор, вправ, 

літературних, музичних, художніх 

творів тощо);  

•   модель  моніторингу  досягнення  

дітьми   очікуваних  результатів; 

•   особливості  добору   

і  застосування  методів, прийомів,  

засобів,  форм  роботи  з  дітьми, 

взаємодії  з  родинами  вихованців. 

Додатки 
або       

Методичні 
рекомендації 
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Чинні комплексні програми 

Мають гриф   

  

«Затверджено                                   

Міністерством освіти   

і науки України»   

або 

   «Рекомендовано                                 

Міністерством освіти і науки 

України»     



Я у Світі (у 2-х частинах), 

наук. кер. – Кононко О.Л. 



Дитина, наук. кер. проекту – Огнев`юк В.О. 

Світ дитинства, наук. кер. – Богуш А.М. 



Українське дошкілля, авт. – Білан О., Возна Л. та ін. 

Впевнений старт, авт. – Андрієтті О., Голубович О. та ін.  



Соняшник (для дошкільного і раннього віку), авт. – Калуська Л. 

Оберіг, наук. кер. -  Богуш А.М. 



Дитина в дошкільні роки, наук. кер. – Крутій К. Л.   

Стежина, авт. – Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.  



Чинні парціальні програми 

мають відмітку  

«Схвалено для використання в дошкільних 

навчальних закладах»  

Є загальноукраїнськими. 

Використовуються для реалізації інваріантної  

та варіативної складових змісту дошкільної освіти  

у різних формах організації дитячої життєдіяльності 

в т.ч. у роботі гуртків, студій, секцій. 

 

 



Смайлик, авт. – Резніченко І.Ю. 

Англійська мова для дітей дошкільного віку,  

авт. – Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.  



Мудрі шахи, авт. - Семизорова В.В., Духновська О.І.,Пащенко Л. Ю.             

Цікаві шашки, авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.  



Шаховими стежинами. Автори – Купрієнко В.І.,  

Ходосенко О.Ю., Сандакова О.Д.  



Дитяча хореографія, авт. – Шевчук А.С. 

Веселкова музикотерапія, авт. – Малашевська 

І.А., Демидова С.К. 



Україна – моя Батьківщина, авт. – Каплуновська О., 

Кичата І., Палець Ю. 

Навчання дітей української мови в ДНЗ національних 

спільнот,  авт. – Богуш А.М. 



Вчимося жити разом, авт. - Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. та ін. 

Скарбниця моралі, авт. – Лохвицька Л.В.  



Казкова фізкультура, авт. – Єфименко М.М. 

Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)  
авт. – Єфименко М.М., Мельниченко Ю.В. 



Дитина у світі дорожнього руху, авт. – Тимовський О. А., Репік І. А. 

Про себе треба знати, про себе треба дбати, авт. – Лохвицька Л. В.   



Настільний теніс, авт. – Авраменко О. М., Дроздюк В. І. 

Шкіряний м`яч, авт. – Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С. 

Юний легкоатлет, авт. – Масляк І. П., Кулик Н. А.  



Радість творчості, авт. – Борщ Р.М., Самойлик Д.В. 

Грайлик, авт. – Березіна О., Гніровська О., Линник Т.  

Безмежний світ гри з LEGO, кер. проекту – Рома О.Ю.  



Перелік навчальної літератури,  

рекомендованої для використання в ДНЗ  

Укладається на кожний навчальний рік. 

   Затверджується наказом МОН України. 

Розміщується на офіційних веб-сайтах  

      МОН України –  www.mon.gov.ua, 

   Інституту модернізації змісту освіти – www.imzo.gov.ua, 

         у фахових періодичних виданнях  

 

 



Запрошуємо до співпраці 

Наша адреса: 

відділ дошкільного розвитку 

  Інституту модернізації змісту освіти,  

   вул. Митрополита Василя Липківського, 

буд. 36, каб. 301,  

м. Київ, 03035   

do@imzo.gov.ua 

do_tpn@ukr.net  

  (044) 248 17 50 
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Дякуємо за увагу! 


