
Програма «Впевнений старт» 
 

 
 
Програма адресована педагогам та батькам вихованців. Зміст програми 

передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в такий спосіб, який 
забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкільника в різних видах 
дитячої активності, а не лише «знаннєвий приріст» за основними змістовими 
напрямами програми. 

Радісне навчання, пріоритет партнерства і ровесництва, забезпечення 
максимальної активності дитини під час проживання кожного дня дошкільного 
року — головні принципи Програми. Вихователь, який дотримується цих 
принципів, зможе забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до 
перспектив майбутнього життя. 

Програма «Впевнений старт» має чіткий, лаконічний виклад основних 
освітніх завдань, результатів освітніх впливів й не переобтяжена методичними 
порадами.  

Автори програми: загальна наукова редакція - Піроженко Тамара 
авторська група – Гавриш Наталія, Панасюк Тамара, Піроженко Тамара, 

Рогозянський Олексій, Хартман Олена, Шевчук Антоніна 



Автори навчально-методичного комплекту: загальна наукова редакція – 
Піроженко Тамара керівник проекту – Рогозянський Олексій; авторська група – 
Піроженко Тамара, Гавриш Наталія, Хартман Олена, Рогозянський Олексій, 
Корнєєва Оксана, Брежнєва Олена, Кіндрат Інна, Рагозіна Вікторія, Очеретяна 
Наталія, Стаєнная Олена. 

Мета програми «Впевнений старт» – збагачення досвіду взаємодії дитини 
дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію 
специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві 
компетентності та якості психологічної зрілості. 

Програма: 
- відповідає сучасним світовим тенденціям (компетентнісний підхід, 

діяльнісний); 
- зберігає найкращі національні традиції родинного та суспільного 

виховання дитини в Україні; 
- відповідає Стандарту дошкільної освіти України (БКДО, 2021); 
- суголосна із положеннями концепції реформи «Нова українська школа»; 
- відповідає критеріям оцінки якості дошкільної освіти, 

вимірам професійної майстерності вихователів та керівників закладів дошкільної 
освіти. 

Переваги програми «Впевнений старт»: 
- повне навчально-методичне забезпечення на всі вікові групи; 
- допоміжні освітні матеріали Портал проекту "Впевнений старт"; 
- принцип професійної свободи вихователя; 
- профілактика професійного вигорання; 
- навчання педагогів (очне / дистанційне); 
- індивідуальні консультації від методистів та тренерів; 
- професійне спілкування (VS_Fest / конкурси педагогічної майстерності). 
Впевнений старт – програмно-методичний комплекс 
• набір посібників та розвивальних матеріалів для молодших, середніх та 

старших груп: для дитини - для вихователя - для батьків; 
• наповнення посібників викладено на сучасному змістовому матеріалі 

з поступовим ускладненням розвивальних завдань,  логічно та відповідно до 
сучасних тенденцій розвитку та реформування освітньої галузі; 

• супровід проекту та пряма методична підтримка авторами освітньої 
системи «Впевнений старт» в соціальній мережі FВ. 

Проект Впевнений старт нагороджено золотою медаллю Х та ХІ 
Міжнародних виставок; 

«Інноватика в сучасній освіті» (2018, 2019 рр.) в номінаціях: 
«Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення»  



«Інноваційна діяльність закладу освіти – ресурс забезпечення якості 
освіти». 

Впевнений старт. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку 
Лист МОН від 01.08.2017 № 1/11-7684 

Впевнений старт. Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку 
Лист ІМЗО від 27.05.2019 № 22.1/12-Г-292, МОН від 12.07.2019 № 1/11-6327 

Впевнений старт. Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку 
Лист ІМЗО  від 18.05.2020 № 22.1/12-Г-275, МОН від 23.07.2020 № 1/11-4934 

 
Покликання на презентацію програми: 

https://youtu.be/8MSnV1ARzok 

https://youtu.be/8MSnV1ARzok

