
БАЗОВА ПРОГРАМА  
розвитку дитини дошкільного віку 

«Я у Світі» 
 
Базова програма �Я у Світі� � третя складова комплекту 

нормативних документів та науково-методичних матеріалів, 
пов�язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні 
та гуманізацією її цілей і завдань. Вона розроблена науковцями 
на виконання Закону України �Про дошкільну освіту�  згідно з 
Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та затвер-
джена Міністерством освіти і науки України.  
До складу колективу авторів Програми увійшли відомі в 

Україні психологи та педагоги: О. Богініч, Н. Баглаєва, Г. Бє-
лєнька, Е. Вільчковський, Н. Гавриш, А. Гончаренко, Н. Глу-
хова, Н. Денисенко, О. Долинна, О. Кононко, Н. Кудикіна, 
В. Кузьменко, О. Павленко, Т. Піроженко, З. Плохій, Т. Поні-
манська, Г. Раратюк, О. Терещенко, В. Тименко, О. Хоро-
шковська, Т. Шкваріна, Л. Якименко. Науковий редактор та 
упорядник Програми �Я у Світі� � доктор психологічних 
наук, професор О. Кононко. 

�Я у Світі� є першою державною програмою нового типу, в 
якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини 
від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його 
інваріантної частини, уніфіковано вимоги до розвиненості, 
вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку.  
Базова програма є програмою розвитку дитини-дошкіль-

ника і реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної 
освіти, заявлену Базовим компонентом.  

 
Перший тираж Програми (10 тисяч примірників) видано 

державним коштом на замовлення МОН України для центра-
лізованого безоплатного забезпечення дошкільних закладів. 
Додаткову потребу педагогів, викладачів педагогічних вузів, 
студентів і батьків у Програмі задовольняє Видавництво 
�Світич� за колективними замовленнями. 
Подані нижче матеріали призначені для ознайомлення з 

Програмою, її змістом і структурою. Передрук, копіювання, 
публікація в електронному вигляді без письмового дозволу 
видавництва заборонені. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БАЗОВА ПРОГРАМА
розвитку дитини
дошкільного віку

«Я у Світі» TMTMTMTMTM

Видавництво «Світич»
Київ – 2008



Усі права захищено. Копіювання (ксерокопіювання),
передрук, публікацію в електронному вигляді
цього посібника або будь7якої його частини

без письмового дозволу видавництва ЗАБОРОНЕНО.

ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ!

Успішно впровадити в практику роботи
Базову програму “Я у Світі” і реалізувати її завдання

вам допоможуть фахові журнали МОН України

Журнали «Дошкільне виховання», «Палітра педагога» та «Джміль»
утворюють цілісний комплекс для науково�методичного

забезпечення модернізації дошкільної освіти.

— представляє ефективні технології освіти
дошкільнят і молодших школярів. Тут подаються
календарно�тематичні плани, конспекти занять
та інших форм роботи з різних розділів Програ�
ми, добірки дидактичних вправ, ігор тощо.

Журнал виходить один раз на два місяці.
Передплатний індекс 40296

— публікує офіційні нормативно�інструктив�
ні документи, рекомендації науковців та досяг�
нення практиків з різних проблем виховання:
оздоровлення, навчання, розвитку здібностей,
формування особистості дитини до 7 років.

Журнал виходить щомісяця.
Передплатний індекс 74140

З питань замовлення літератури звертайтеся за тел.:
(044) 486�91�14, (044) 486�13�32 (факс), +38 067 5045022.

E�mail: dv@fm.com.ua

— це сучасні інтегровані заняття для розвит�
ку літературної, зображувальної, музичної твор�
чості, логічного мислення дітей 5–10 років, а
також дидактичні сюжетні картини, настільні
ігри з безпеки життєдіяльності, твори українсь�
кого живопису, логічні завдання та інший розви�
вальний матеріал.

Журнал виходить щокварталу.
Передплатні індекси 40295, 99691 (знижка 20%)
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