
 

 

 

Відомості  

про навчально – методичне забезпечення освітньої діяльності  

комунального закладу дошкільної освіти (ясла – садка) комбінованого типу №20 «Буратіно» Марганецької міської ради» 

 
№ 

з/п 

Найменування наявних програм та методичних посібників Автор  Наявна 

кількість 

Ким затверджено, схвалено, рік 

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний 

стандарт дошкільної освіти) нова редакція 

наук. керівник  

Богуш А.М. 

2 Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.01.2021 року  № 33 

2. 
Програма розвитку дитини дошкільного віку 

«Українське дошкілля» 

Білан О.І  Возна Л.М. 

Максименко О.Л. та ін. 
13 

Міністерством освіти і науки, молоді 

та спорту України листом від 

23.05.2017 року №1/11-4988 

3. 
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт» 

Гавриш Н.В.  

Піроженко Т.О. 

Хартман О.Ю. 

4 

Лист МОН від 01.08.2017 № 1/11-7684 

4. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко" 
Сак Т.В. та ін. 2 

Наказ МОН  від 24.07.2018 № 802 

5. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання 

дітей дошкільного віку «Соняшник» 
Калуська Л.В. 1 

Лист ІМЗО від 14.07.2017 № 21.1/12-

Г-397 

6. 

«Україна - моя Батьківщина» програма національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку 
Каплуновська О.М. 1 

Комісією з дошкільної педагогіки та 

психології Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і 

науки України (лист ІІТЗО від 

25.03.2016 №2.1/12-Г-85) 

7. «Про себе треба знати,  про себе треба дбати» програма з 

основ здоров’я та безпеки життєдіяльності 
Лохвицька Л.В. 1 

Лист ІМЗО від 04.12.2018 № 22.1/12-

Г-1049 

8. 
«Петриківський первоцвіт»  методичний посібник, 

альбом майбутнього художника  

Купрієнко В.І. 

Міхіна Н.О. 

Корінько І.Б. 

213 Лист МОН від 12.07.2013 № 1/11-

11412 

9. 
«Навчимо дітей плавати» Купрієнко В.І. 

3 Лист ІІТЗО від 18.03.2015 №14.1/12-

Г-115 

10. «Шаховими стежинами» програма та методичний 

посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку 

гри в шахи 

Купрієнко В.І. 

Ходосенко О.Ю. 

Сандакова О.Д. 

2 
Лист ІМЗО від 28.12.2015 № 2.1/12-Г-

159 



 

 

 

11. 
«Рідна мова в серці з ранніх літ…» зошит з навчання 

рідної мови та підготовки руки  до письма дітей 

старшого дошкільного віку 

Клімова Л.В. 

50 Схвалено Науково – методичною 

радою КЗВО «ДАНО» ДОР»: 

протокол від 26.05.2018 р. № 3 

 

12. 

 

«Маленькі розумники» зошит для ігор та занять з 

математики для дітей старшого дошкільного віку 

Міхіна Н.О. 

50 Схвалено Науково – методичною 

радою комунального закладу вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної 

ради»:протокол від 26.05.2018 р. № 3 

 
       

 

Завідувач                                                                 С.О.Качко 

 


