Освітні програми, що реалізуються в закладі
та законодавча база
1. Закон України «Про освіту».-1991. (зі змінами)
2. Закон України «Про дошкільну освіту».-2001.(зі змінами)
3. Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».
4. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). – 2012.
5. Концепція національно-патріотичного виховання
наказом МОН України від 16.06.2015 №641).

дітей та молоді (затверджено

6. Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 20.03.2003 №305) та Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про
внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
7. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234).
8. Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах
різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015
№446).
Програми:
9. Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина», К., 2016.
10. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». - Тернопіль:
Мандрівець, 2017.
11. Програма розвитку дітей дошкільного віку з
(заг. ред. Шевцова А.Г.)

порушеннями опорно-рухового апарату

12. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей
старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.)
13. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до
7 років «Віконечко» (авт.: Сак Т. В. та ін.).

14. Парціальні освітні програми:
- «Україна – моя Батьківщина». Програма національно-патріотичного виховання
дітей
дошкільного віку ( авт.:Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.; за науковою
редакцією Рейпольської О.Д.)

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров'я та безпеки
життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В,).
- «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей
дошкільного віку {авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

раннього та

- «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого
дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С, Гусак Л., Лещенко 3.).
15. Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018
навчальному році. Інструктивно-методичні рекомендації (додаток до листа МОН України
від 16.06.2016 № 1/9-315).
16. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурнооздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
17. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного
виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
18. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують
дошкільні навчальні заклади. Інструктивно-методичний лист МОН України
від
18.12.2000 № 1/9-510.
19. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок
дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене).- 2002.
20. Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних
закладах. Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/153.

