
Програми,  

за якими здійснюється освітній процес 

у Житомирському  центрі розвитку дитини  № 53 «АБВГДЕЙКА» 

 

Групи Програми 

старша 

ясельна, 

логопедична 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» /наук. 

кер. проекту В.О.Огнев'юк: авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, 

Н.І.Богданець-Білоскаленко; наук.ред. Г.В.Бєлєнька, 

М.А.Машовець; Мін.осв.і науки України, Київ, ун-т 

ім.Б.Грінченка. – К.,2016. – 304с. 

молодша 

 

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей молодшого 

дошкільного віку / [Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, 

О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За заг.наук.ред. 

Т.О.Піроженко. – Київ: Українська академія дитинства, 2020. – 

72 с. 

середня Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього 

дошкільного віку / [О.К.Безсонова, Н.В.Гавриш, 

Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За 

заг.наук.ред. Т.О.Піроженко. – Київ: Українська академія 

дитинства, 2019. – 64 с. 

старша Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого 

дошкільного віку / [Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, 

О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук]; за заг.наук.ред. 

Т.О.Піроженко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ: Українська 

академія дитинства, 2018. – 80с. 

 

Інваріантна складова 

Програми Автор Ким, коли затверджені 

Комплексні освітні програми 

Освітня програма  

для дітей від 2 до 7 років  

«Дитина» 

Наук. кер. проекту     

В.О.Огнев'юк, 

авт.кол.: 

Г.В.Бєлєнька, 

О.Л.Богініч, 

Н.І.Богданець-

Білоскаленко. 

Міністерством освіти і  

науки України, листом  

від 09. 11.2015 року,  

№1/11-16163. 

Освітня програма «Впевнений 

старт» для дітей старшого 

дошкільного віку. 

Н.В.Гавриш, 

Т.В.Панасюк, 

Т.О.Піроженко, 

О.С.Рогозянський, 

О.Ю.Хартман, 

Міністерством освіти 

і науки України, 

листом від  

01.08.2017року  

 №1/11-7684 



А.С.Шевчук 

За заг. наук. ред. 

Т.О.Піроженко. 

Освітня програма «Впевнений 

старт» для дітей середнього 

дошкільного віку. 

О.К.Безсонова, 

Н.В.Гавриш, 

Т.О.Піроженко, 

О.С.Рогозянський, 

О.Ю.Хартман]; За 

заг.наук.ред. 

Т.О.Піроженко. 

Комісією з дошкільної 

педагогіки і психології Науково-

методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки 

України,  

Лист ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти МОН України 

№22.1/12-Г-210 від 16.04.2019р. 

 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку від 3 до 7 років 

"Віконечко" 

Сак Т.В. та ін.. 
Наказ Міністерства  

освіти  і науки України  

від 24.07.2018 №802 

Логопедичний практикум: 

подолання фонетико-фонематичного 

недорозвитку мовлення у 

дошкільників. Навчально-

методичний посібник. 

           Рібцун Ю.В. 

 

   Лист ІМЗО від 21.12.2017 р. 

   № 21.1/12-Г-837 

 

Комунікативний компонент 

мовленнєвої діяльності у дітей: 

методика формування. Навчально-

методичний посібник для дітей з 

порушеннями мовлення.  

 

Брушневська І.М.,  

Рібцун Ю.В. 

 

Лист ІМЗО  

від 19.04.2019 р. 

№ 22.1/12-Г-231 

 

Парціальні освітні програми 

Назва програми       Автор Ким, коли затверджені 

«Казкова фізкультура»,  

програма з фізичного виховання 

дітей раннього та дошкільного віку 

Єфименко М.М. 

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист ІІТЗО 

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869). 

«Україна - моя Батьківщина» 

програма національно-патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку 

Каплуновська  

О.М. 

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) 

«Дитина у світі дорожнього руху» 

програма з формування основ 

безпечної поведінки дітей 

дошкільного віку під час дорожнього 

руху. 

Тимовський О. 

Репік І.  

  

  

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист ІІТЗО 

від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856). 



 

«Вчимося жити разом»,   програма з 

розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-

7 років  

Піроженко ТО., 

Хартман О. Ю. 

 

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист ІМЗО 

від 13.06.2016 №2.1/12-Г-363). 

«Грайлик», програма з організації 

театралізованої діяльності в 

дошкільному навчальному закладі  

Березіна О. М., 

Гніровська О. З., 

Линник Т. А. 

 

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист ІІТЗО 

від 31.03.2014 №14.1/12-Г-301). 

«Скарбниця моралі», програма з 

морального виховання дітей 

дошкільного віку  

Лохвицька Л.В. 

 

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист ІІТЗО 

від 25.07.2014 №14.1/12-Г-1359). 

«Про себе треба знати, про себе треба 

дбати», програма з основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності дітей віком 

від 3 до 6 років    

 

Лохвицька Л. В. 

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист ІІТЗО 

від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632). 

Дошкільнятам-освіта для  

сталого розвитку 

Парціальна 

програма для 

закладів дошкільної 

освіти 

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист ІІТЗО 

від 12.02.2019 №141/12-Г-255 

Варіативна складова  

 Англійська мова для дітей 

дошкільного віку: програма  та 

методичні рекомендації. 

Кулікова І.А.       

та ін.. 

Комісією з іноземних мов 

науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки 

України лист від 28.07.2015р. 

№14.1/12-Г-952 

Програма оздоровчо-освітньої 

роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку  «Веселкова 

музикотерапія» 

Малашевська      

Ірина, 

Демидова 

Світлана 

Комісією з дошкільної педагогіки 

та психології науково-методичною 

радою з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України лист від  25. 

02.2015р. №14.1/12-Г-54 

Освітня програма  

для дітей від 2 до 7 років  

«Дитина» 

(Розділи: ««Подорожуємо  

 у світ англійської мови»,  

«Комп’ютерна грамота»; 

«Здоров’я та фізичний розвиток» 

(плавання). 

Наук. кер. проекту     

В.О.Огнев'юк, 

авт.кол.: 

Г.В.Бєлєнька, 

О.Л.Богініч, 

Н.І.Богданець-

Білоскаленко. 

Міністерством освіти і  

науки України, листом  

від 09. 11.2015 року  

№1/11-16163. 



 


