
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В КЗ «ДНЗ № 23 ВМР» 

Організація освітньої діяльності в КЗ «ДНЗ №23 ВМР» у 2021/2022 навчальному році 

базується на змісті: 

 Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» 

 Базового компонента дошкільної освіти 

 Постанова КМУ №86 від 27.01.2021 «Положення про заклад дошкільної освіти» 

 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від 

24.03.2016 № 234). 

Організація освітньої діяльності в закладі у 2021-2022 навчальному році здійснюється 

за: 

- освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту - 

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

нова редакція 2020 року; 

- програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового 

апарату (заг. ред. Шевцової А. Г.); 

- програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з 

фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя 

(Рекомендованими Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і 

науки від 20.05.2015№ 1/9-249); 

- програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 

7 років «Віконечко» (авт. Сак Т.В.) – 2015 рік. 

- комплексною програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» 

(заг.ред. Скрипник Т.В.) – 2013 рік. 

- корекційно-розвивальною програмою індивідуальних занять з дітьми з ДЦП та ЗПР 

«Долоньки надії» ( укл. Герасимович Н.В.) 

- парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного 

віку «Україна – моя Батьківщина» (авт. Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.) 

- парціальною програмою «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року 

життя» (ав. кол. Бондар С.В. та ін.) 

- парціальною програмою: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», з основ 

здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. 

В.); 

- програмою «Казкова фізкультура», з фізичного виховання дітей дошкільного віку 

(авт. М.Єфименко); 

- парціальною програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (авт. 

Н.Гавриш, О.Пометун); 

- програмою соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років 

«Афлатот»; 

- парціальною програмою для ЗДО  «Аква-театр» (авт. Єфименко М.М., Лип’яков 

М.В.) 

- програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт. Кулікова І.А., 

Шкваріна Т.М.) 
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