
Комплексна освітня програма «Світ дитинства» 
 

 
 
Дитинство – це самостійна Країна, імперія, особливий дитячий світ, який 

В.Сухомлинський образно назвав «казковим палацом», у якому живуть діти 
своїм дитячим життям, своїми поняттями про Добро, Зло, Честь і Безчестя, 
людську гідність. Отож, від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в 
дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з довкілля та з чинних програм її 
виховання, навчання і розвитку, від цього значною мірою залежить, якою 
людиною стане сьогоднішній дошкільник. 

Комплексна освітня програма «Світ дитинства» містить низку логічно та 
послідовно викладених завдань розвитку, навчання і виховання у дітей 
соціально-психологічної готовності до шкільного життя за умови формування у 
них вміння вибудовувати взаємини з близькими людьми у родині, вихователями 



та іншими дорослими у дошкільному закладі, окремими дітьми та однолітками 
групи як спільнотою.  
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Мета програми – надання допомоги педагогам закладів дошкільної освіти 
у здобутті дошкільної освіти дітьми згідно з вимогами Базового компонента 
дошкільної освіти відповідно до їх віку та індивідуальних особливостей 
розвитку. 

Концептуальні засади програми «Світ дитинства» виражені у таких 
ідеях: 

•  визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в 
розвитку особистості; 

•  збереження дитячої субкультури; 
•  створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості 

дитини, її базових якостей; 
•  пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з 
підготовкою до майбутнього етапу життя; 
• повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду 

дошкільника; 
•  компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих 

знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних 
якостей і вольової поведінки дитини; 

•  надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, 
формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними; 

• формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду. 
Освітня програма «Світ дитинства» на основі компетентнісного підходу 

визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від трьох до шести років і 
побудована відповідно до вікових можливостей дітей. Педагоги мають 
спрямовувати освітньо-виховний процес на досягнення дітьми соціально 
закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та 
вихованості дитини).  

Програма «Світ дитинства» укладена за такою структурою: переднє 
слово, слово про програму, вікові групи. Розділи програми для кожної вікової 
групи відкриває «Психологічна характеристика особистості дитини», що містить 
стислу, але цінну інформацію для педагогів за напрямами, які вперше подано у 
програмах такого типу: морфологічна зрілість; адаптивна поведінка, соціальна 



ситуація розвитку, образ-Я, специфічно дитячі види діяльності, психологічні 
досягнення (новоутворення) кожного віку тощо. У психологічній характеристиці 
кожного віку розкриваються також особливості, які доцільно враховувати 
педагогові при реалізації змісту програмового матеріалу за освітніми лініями. 
Завершує психологічний портрет дитини примітка для педагогів «Зверніть 
увагу», яка націлює дорослих на бережне ставлення до дитини з урахуванням 
даних психолого-педагогічної науки про особливості та вразливість дітей цієї 
вікової категорії за принципом «не нашкодити». Далі розкриваються завдання 
педагогічної діяльності та її зміст за освітніми лініями, визначеними Базовим 
компонентом дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», 
«Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини», 
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». 

Цінним є розроблене розгорнуте перспективне планування освітньої  
роботи для кожної вікової групи (видавництво «Ранок»). 

 
Покликання на презентацію програми: 
https://youtu.be/uYt-mwstCUA 
 

https://youtu.be/uYt-mwstCUA

