
Програма «Соняшник» 
 

 
 
Програма адресована педагогам та батькам вихованців.  
Комплексна програма «Соняшник» визначає основні завдання розвитку, 

навчання і виховання дітей раннього віку, формування їх тіла, душі та розуму 
згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти (державним освітнім 
стандартом). Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, 
батьків. автор Любомира Василівна Калуська, доцент Івано-Франківського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філософії, 
кандидат педагогічних наук. 

Мета програми «Соняшник» – виховання серця, душі, тіла і розуму, 
творчої, щасливої в житті дитини. Вона передбачає реалізацію основних ідей 
видатних учених минулого і сучасності, що стосується положень особистісно 
зорієнтованого, ціннісного та компетентнісного підходів щодо розвитку, 
навчання і виховання дітей дошкільного віку. 

Завдання програми – закласти основи здоров’я, забезпечити фізичний, 
духовний, моральний, естетичний, емоційний та інтелектуальний розвиток 
особистості дошкільника, а саме: 

• Виховати здорову дитину, сформувавши у неї мотивацію на здоровий 
спосіб життя і безпечну поведінку. 



• Закласти моральний фундамент на основі загальнолюдських, моральних, 
духовних, громадянських, екологічних, естетичних цінностей. 

•  Розвивати інтелект у процесі різних видів дитячої діяльності 
(пізнавальної, навчальної, ігрової, трудової), враховуючи ідеї видатних 
українських педагогів минулого і сучасності, основні засади народної дидактики, 
передові педагогічні технології. 

•  Забезпечити розвиток емоційно-чуттєвої сфери дитини та формування 
емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу. 

•  Розвивати творчі задатки і здібності дитини, здатність до самопізнання 
своїх можливостей. 

Концептуальна ідея програми – у виробленні оптимального варіанту 
реалізації змісту Базового компонента дошкільної освіти України, в якісно нових 
підходах до розвитку, навчання і виховання дитини дошкільного віку, що 
базуються на інтеграції наукової та народної педагогіки, педагогічної спадщини 
видатних вітчизняних вчених із сучасними теоріями та державними вимогами і 
стандартами. 

Структура Комплексної програми «Соняшник» складається із  трьох 
цільових підпрограм      «Помагайлик» (4-ий рік життя), «Пізнавайлик» (5-ий рік 
життя), «Дослідник» (6-ий рік життя ),  

Кожна із трьох цільових підпрограм складається із семи розділів: 
• розвиток і виховання тіла; 
• розвиток і виховання душі і серця; 
•  мовленнєво-комунікативний розвиток; 
• розвиток і виховання розуму;  
• художньо-естетичний розвиток дитини; 
• розвиток і виховання здібностей і творчості; 
•  розвиток ігрових умінь та навичок. 

Кожна підпрограма включає: антропометричні дані, вікові особливості 
розвитку, напрями розвитку та діяльності, їх показники. (розвиток особистості, 
соціальний розвиток, емоційний розвиток, моторика та фізичний розвиток, 
сенсорний розвиток та особливості сприйняття, мовленнєво-комунікативний 
розвиток, розвиток психічних процесів, духовно-моральний розвиток, 
художньо-естетичний розвиток, розвиток ігрових умінь та навичок, навчальна 
діяльність, передумови трудової діяльності), їх показники. 

Впевнений старт. Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку 
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Покликання на презентацію програми: 
https://youtu.be/52gxn-kEgXU 

https://youtu.be/52gxn-kEgXU

