
 

 

 

 

 

 

 

МЕТА: надання слухачам фахових знань, 

умінь, навичок щодо організації якісного 

освітнього процесу в ДНЗ, реалізуючи за-

вдання державного стандарту  дошкіль-

ної освіти. 

УЧАСНИКИ: Сокиринська Н.Д., мето-

дист кабінету  дошкільної освіти КУ 

ММК Департаменту освіти Вінницької 

міської ради; Малафеєва Л.В., вихователь 

методист КЗ «ДНЗ №23ВМР», керівник 

школи «Стажер – вихователь»; вихова-

телі-стажери ДНЗ міста 

РОБОЧА ПРОГРАМА: 

 «Я-молодий фахівець». Тестування - 
Малафеєва Л.В., вихователь-

методист КЗ «ДНЗ №23ВМР».  

 «Нормативно-правове забезпечення 

дошкільної освіти в Україні». Презе-

нтація-доповідь - Сокиринська Н.Д., 

методист кабінету дошкільної освіти 

КУ «ММК» Департаменту освіти 

Вінницької міської ради.  

 «Документація вихователя». Презе-
нтація-доповідь - Малафеєва Л.В., ви-

хователь-методист КЗ «ДНЗ №23 

ВМР»  

 «Будьмо знайомі». Анкетування пе-
дагогів - Малафеєва Л.В., вихователь-

методист КЗ «ДНЗ №23ВМР».  

«Даруй себе дітям! Будь терплячим в 

чеканні дива і будь готовим до зустрічі 

з ним в дитинстві!» 

Ш.О.Амонашвілі 
Ніколи не соромся запитувати про те, 

чого не знаєш. 

                         Арабське прислів’я  
Я знаю, що нічого не знаю. 

                  Сократ 

 

 

 

 

День, час, місце проведення: 

 

26 жовтня 2017 року 

початок о 13.30 

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад №23  

Вінницької міської ради» 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  

«МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ» 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

заняття міської школи  

«СТАЖЕР-ВИХОВАТЕЛЬ» 

 

 

 

«Нормативний портфель  

вихователя»  

 (Нормативно-правове забезпечення 

дошкільної освіти в Україні: Листи 

МОН, Базовий компонент, чинні про-

грами. Документація вихователя) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця 



 

Перелік чинних комплексних програм для використання у 2017/2018 навчальному році у ДНЗ: 

1 Соняшник.  Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку . (авт. Калуська Л. В.) 

2 Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку . (авт..Калуська Л. В.) 

3 Оберіг. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років. (наук. Керівник. Богуш А. М.) 

4 Я у Світі. Програма розвитку дитини дошкільного віку у 2-х частинах. (наук. Керівник Кононко О. Л.) 

5 Стежина. Комплексна альтернативна освітня програма для ДНЗ, що працюють за вальдорфською педагогікою. (авт.. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.) 

6 Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів. (наук. Керівник Богуш А. М.) 

7 Дитина в дошкільні роки. Комплексна освітня програма. (наук. Керівник Крутій К. Л.) 

8 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років. (авт. кол. Богініч О. Л., Коваленко О. В., Машовець М. А. та ін.) 

9 Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку. (авт..Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.) 

10 Впевнений старт. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (Гавриш Н. В.,Піроженко Т.О.,Хартман О.Ю.,Шевчук А.С.,Рогозянський О.С.) 

Перелік чинних парціальних програм для використання у 2017/2018 навчальному році у ДНЗ: 

11 Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошк. віку.(авт.. Лохвицька Л.В.) 

12 Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку. (авт.. Лохвицька Л. В.) 

13 Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. (авт.. Єфименко М. М.) 

14 Смайлик. Програма з формування основ комп’ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку. ( авт.. Резніченко І. Ю.) 

15 Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ.( авт.. Березина О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.) 

16 Дитина в світі дорожнього руху. Програма з формування основ безп. поведінки дітей дошк. віку під час дор. руху. (авт.. Тимовський О.А., Репік І.А.) 

17 Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку.  (авт..Малашевська І. А., Демидова С. К.) 

18 Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот. Програма.  (авт..Богуш А. М.) 

19 Мудрі шахи. Програма та методичні рек. з навчання дітей старшого дошк. віку гри в шахи. (авт.. Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.) 

20 Цікаві шашки. Програма та методичні рек. з навчання дітей старшого дошк. віку гри в шашки. (авт..Семизорова В.В.,Романюк О.В.,Дульська Г.П.) 

21 Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу). Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською ес-

тетико-оздоровчою системою. (авт.. Єфіменко М. М., Мельниченко Ю. В.) 

22 Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник. (авт.. Шевчук А. С.) 

23 Шкіряний м`яч. Програма та мет. рек. з навчання дітей ст.. дошк. віку гри у футбол. (Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С.,Коваленко Г.М., Якименко Н.І) 

24 Настільний теніс. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс. (авт..Авраменко О. М., Дро-

здюк В. І., Коваленко Г.М.,Якименко Н. І.) 

25 Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації  (авт..Кулікова І. А.,Шкваріна Т. М. заг.ред. Низковська О.В.) 

26 Скарбниця гагаузької мови, мови моїх батьків. Навчальна програма для дітей старшого дошкільного віку ДНЗ.(Бучацька Т.Г.,Кочмар Р.М.) 

27 Шаховими стежинами.Програма та метод. посібник з навчання дітей ст. дошк. віку гри в шахи. (Купрієнко В.І., Ходосенко О.Ю., Сандакова О.Д.) 

28 Юний легкоатлет. Парціальна програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку. (авт..Кулік Н. А. Масляк І. П.) 

29 Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації. (РомаО.Ю., БорукО.П., БлизнюкВ.Ю, Гонгало В.Л., 

Косенко Ю. В.) 

30 Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях. Навчальна програма та календарно-тематичний план.(авт. 

кол.:Богуш А. М., Сіданіч І. Л., Сучок В. Є. та ін.) 

31 Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма нац.-патр. виховання дітей дошк. (авт: Каплуновська О.М.,Кичата І. І., Палець Ю. М.) 

32 Вчимося жити разом.Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років. (Піроженко Т.О.,Хартман О.Ю.) 

33 Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя:програма, мет. рек.(авт. кол.: Бондар С. В. та ін.) 

34 Англійська мова для дітей віком від 3 до 6 років. Парціальна освітня програма.(Мишкова І. В., Савлук Г. І.,Ножовнік О. М.) 

 


