
Інформація 

 про програмне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

 в Донецькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №1 

Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області в  2022/2023 н.р. 
 

Повна назва  ЗДО Комплексні, спеціальні 

програми 

Парціальні програми (схвалені МОН України, 

регіональні) 

1 2 3 

Донецький заклад дошкільної освіти (ясла 

- садок) №1  

Донецької селищної ради  

Ізюмського району  

Харківської області 

Освітня програма «Я у світі» 

програма розвитку дитини від 

народження до шести років, 

науковий керівник 

О.Л.Кононко., Київ – 2019, 

лист МОН від 12.07.2019 

№1/11-6326 

 

 1.Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма 

національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку.  

(за наук.ред. Рейпольської О.Д.,); «Мандрівець» - 

2017, (лист IМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85) 

2. Про себе треба знати, про себе треба дбати. 

Парціальна програма з основ здоровя та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку. 

Авт..Лохвицька Л.В.,  «Мандрівець» - 2018, (лист 

IМЗО від 04.12.2018р №22.1/12-Г-1049) 

3. Дитяча хореографія.  Програма хореографічної 

діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально – 

методичний посібник. Авт..Шевчук А.С.,  

«Мандрівець» - 2018, (лист IМЗО від 18.05.2020р 

№22.1/12-Г-282) 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в старших групах:  

використовуються робочі зошити : 

 Зошит для підготовки руки до письма «Вправні пальчики» Бондаренко Л.С – Київ: «Генеза», 2021р. 

 Зошит з розвивальними завданнями «Кмітливі грайлики» Макаревська О.М. - Київ: «Генеза», 2021р. 

 Зошит з розвитку мовлення «Веселі казкарики». Богуш А.М., Гавриш Н.В. – Київ: «Генеза», 2021р. 

 Зошит з формування здоров`язбережувальної компетентності «Зростаймо здоровими». Левінець Н.В., Долгаль С.Г., Красікова Н.А.. – 

Київ: «Генеза», 2021р. 

 Зошит з українознавчими творчими завданнями «Сонечко мандрує Україною». Бадер С.О., Гавриш Н.В., Стаєнна О.О., – Київ: 

«Генеза», 2021р. 

 Альбом для малювання для дітей старшого дошкільного віку. Осінь – Зима. Бровченко А.В. – Київ: «Генеза», 2021р. 

 Альбом для малювання для дітей старшого дошкільного віку. Зима - Весна Бровченко А.В. – Київ: «Генеза», 2021р. 

 Альбом для розвитку творчих здібностей малюка (аплікація, ліплення, конструювання, оригамі). Дітей старшого дошкільного віку.  

Осінь – Зима.  Бровченко А.В. – Київ: «Генеза», 2021р. 



 Альбом для розвитку творчих здібностей малюка (аплікація, ліплення, конструювання, оригамі). Дітей старшого дошкільного віку.  

Зима – Весна.  Бровченко А.В. – Київ: «Генеза», 2021р. 

 
Завідувач                    оригінал підписаний                                                Пензіна О.І. 

                                                                                                                                (П.І.П.) 


