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                                                               Відомості 

про  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

               комунального закладу дошкільної освіти Майського (ясла-саду)  

                               «Золотий ключик» Зайцівської сільської ради 
 

1. Відомості про освітню програму 

 

Найменування типової освітньої 

програми, на основі якої розроблена 

освітня програма закладу освіти та/або 

найменування освітньої програми 

закладу освіти, сформованої закладом 

освіти 

Ким 

затверджено 

Рік 

затверджен

ня 

Базовий компонент дошкільної освіти 

(Державний Стандарт дошкільної 

освіти) 

Наказ МОН №33 від 12.01.2021 р. 2021 р 

Комплексна освітня програма «Дитина 

в дошкільні роки» 

 (оновлена) 

Схвалено рішенням Вченої ради КЗ « 

Запорізька обласна академія 

післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради, 

Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України 

2016 р. 

 

Я у Світі. Програма розвитку дитини 

від народження до шести років 

(оновлена) 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України» (лист МОН № 1/11-

6326 від 12.07.2019) 

2019р. 

 



2. Відомості про навчально-методичне  (програмне)  забезпечення 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Завідувач КЗДО                                                                               О.В. Щабельська  

№ 

з/

п 

 

Найменування програм та 

навчально -методичних 

посібників, які 

використовуються 

 

 

      

Наяв- 

ність 

 (так/ 

   ні) 

   

Ким 

затверджено 

(схвалено) 

 

     Рік   

  затверд 

    ження     

(схвалено) 

1. Методичні рекомендації 

до БК дошкільної 

освіти(Державний 

Стандарт дошкільної 

освіти)Нова редакція 

Так 
Постанова МОН від 16.03.2021 р. 

№1/9-148 
2021 р. 

2. Парціальна програма 

 «Грайлик» 

Так Схвалено комісією з дошкільної 

педагогіки та психології Науково-

методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 

2014 р. 

3. Програма з основ здоров’я 

 « Про себе треба знати, 

про себе треба дбати» 

Так Схвалено комісією з дошкільної 

педагогіки та психології Науково-

методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 

2014 р. 

4. Програма оздоровчо-

освітньої роботи 

«Веселкова 

музикотерапія» 

Так Схвалено комісією з дошкільної 

педагогіки та психології Науково-

методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 

2015 р. 

5. Методичний посібник 

«Петриківський    

   первоцвіт» 

Так Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України 

2013 р. 

6. Програма з фізичного 

виховання дітей раннього 

та дошкільного віку 

“КАЗКОВА ФІЗКУЛЬТУРА” 

Так Схвалено для використання в 

дошкільних навчальних закладах 

комісією з дошкільної педагогіки та 

психології Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і 

науки України (лист ІІТЗО від 11. 06. 

2014 р. № 14.1/12-Г-869) 

2014 р. 

7. «Україна-моя 

Батьківщина» парціальна 

програма з національно-

патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку 

Так Схвалено для використання в 

дошкільних навчальних закладах 

комісією з дошкільної педагогіки та 

психології Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і 

науки України (лист ІІТЗО від 25. 03. 

2016 р. № 2.1/12-Г-85) 

2016 р. 

8. « Дитина у світі 

дорожнього руху» 

Програма з формування 

основ безпечної поведінки 

дітей дошкільного віку під 

час дорожнього руху 

Так Схвалено для використання в 

дошкільних навчальних закладах 

комісією з дошкільної педагогіки та 

психології Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і 

науки України (лист ІІТЗО від 25. 12. 

2014 р. № 14.1/12-Г-1856) 

2016 р 



 


