
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 КИСЛЯНСЬКИЙ (ЯСЛА-САД) «ПРОЛІСОК» 

 ЗАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

вул. Виконкоиівська, 40-В, с. Кислянка, район Синельниківський, обл. Дніпропетровська, 

52512 

ідентифікаційний код 35950051 

Вих.№ 33 

Від «___»__________2021 р. 

Відомості 

     про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Комунального закладу дошкільної освіти Кислянського (ясла-сад) «Пролісок» 

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 

затвердження 

 

1.Базовий компонент дошкільної освіти 

 ( Державний  Стандарт дошкільної освіти) 

 

Наказ МОН 

№33 

Від 

12.01.2021р. 

2021 

          2.Комплексна освітня програма  

           «Дитина в дошкільні роки» 

Міністерство  

освіти і науки 

України 

2016 

3.Освітня програма 

«Впевнений старт» для дітей старшого віку за 

редакцією Піроженко Т.О. 

Міністерство 

освіти  науки, 

молоді та 

спорту 

України 

№1/11-7684 

2017 

 

2. Відомості про навчально-методичне(програмне) забезпечення 

 

№ 

з/п 

Найменування програм та 

навчально-методичних 

посібників,які 

використовуються 

Наявність Ким затверджено 

(схвалено) 

Рік 

затвердження 

(схвалено) 

1. Базовий компонент 

дошкільної освіти 

(Державний Стандарт 

дошкільної освіти) 

так Наказ МОН №33 

від 12.01.2021 р. 

2021 

2. Програма та методичний 

посібник з навчання дітей 

так Схвалено 

Міністерством 

2017 



старшого віку гри в шахи освіти і науки 

України 

 

3. Комплексна освітня програма 

«Дитина в дошкільні роки», 

оновлена 

так Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

2016 

 

 

 

 

 

 

4. Програма художньо-

естетичного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку 

«Радість творчості» 

так Схвалено 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

2013 

5. Програма з основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності 

дітей дошкільного віку «Про 

себе треба знати, про себе 

треба дбати» 

так Схвалено 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

2015 

6. Програма національно-

патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку 

« Україна-моя Батьківщина» 

так Схвалено 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

2016 

7. Перспективне планування 

роботи з дітьми молодшого 

дошкільного віку та 

старшого дошкільного віку 

так Програма «Дитина 

в дошкільні 

 роки »затверджено 

МОН України 

2017 

8. Формування логіко-

математичної компетентності 

дітей 5-го та 6-го року життя 

так Схвалено( лист 

інституту 

інноваційних 

технологій і змісту 

освіти МОН 

України) 

2017 

9. Розгорнутий календарний 

план різновікові групи 

так Базовий компонент 

дошкільної освіти( 

нова редакція) 

2019 

3. Відомості про інформаційне забезпечення 

Адреса веб-сайту_______________________ 

 

 

Завідувач ЗДО    О.М.Боса 
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