
Особливості організації 
освітнього  процесу в

закладах дошкільної освіти узакладах дошкільної освіти у 
2018/2019 навчальному році.



Нормативно-правове 
ф і д і їрегулювання у сфері дошкільної 

освіти
Важливою передумовою синхронізації розвитку
сфери дошкільної освіти із реформами Нової
української школи є узгодженість нормативноукраїнської школи є узгодженість нормативно-
правового забезпечення.

Це досягається, зокрема, імплементацією
положень нового Закону України «Про освіту»,
яким передбачено розроблення й ухваленняяким передбачено розроблення й ухвалення
окремих законів для кожного рівня освіти.

Н і й і і і і іНа перехідний період внесено відповідні зміни до
чинних законів, зокрема Закону України «Про
дошкільну освіту».у у



Основні зміни до Закону України
П д і і«Про дошкільну освіту» 

стосуються наступних аспектів:

• права та обов’язки закладу дошкільної освіти 
отримали фізичні особи – підприємці, структурні 
підрозділи юридичних осіб приватного чи публічного 

і і іправа, основним видом діяльності яких є освітня 
діяльність у сфері дошкільної освіти;

і ї і б і• заклади дошкільної освіти можуть бути засновані на 
засадах державно-приватного партнерства 
(корпоративний заклад дошкільної освіти);



Основні зміни до Закону України
«Про дошкільну освіту» :«Про дошкільну освіту» :

• рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
фі ( і )чи перепрофілювання (зміну типу) закладу

дошкільної освіти незалежно від
підпорядкування і форми власності приймаєпідпорядкування і форми власності приймає
його засновник (засновники);

• передбачено вільний вибір стратегії розвитку
закладу, формування освітньої програми, що
конкретизує організацію освітнього процесу та наконкретизує організацію освітнього процесу та на
її основі складається річний план роботи
закладу, який затверджує директор;у, р у р р;

• знято бюрократичні вимоги щодо погодження режиму і
річного плану роботи закладу з санітарною службою;річного плану роботи закладу з санітарною службою;



Основні зміни до Закону України
«Про дошкільну освіту»:«Про дошкільну освіту»:

• засновнику надано право призначати директорів  закладів 
дошкільної освіти;

• всіх працівників закладу дошкільної освіти призначає на 
посади директор, у т.ч. і вихователя-методиста;

• знято обмеження для вихователів щодо обов’язкової 
педагогічної освіти за відповідною спеціальністю;

і• встановлено педагогічне навантаження асистенту 
вихователя,  вихователю інклюзивної групи, керівнику 
гуртка, психологу закладу дошкільної освіти загального 
розвитку з інклюзивними групами;

• урегульовано питання наповнюваності інклюзивних груп.



Перелік інструктивно-методичних
рекомендацій МОН для використання в
освітньому процесі закладів
дошкільної освіти

• Про особливості організації діяльності закладів 
дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році (лист 
і 13 06 2018 № 1/9 386)від 13.06.2018 № 1/9-386). 

• Організація роботи в дошкільних навчальних 
закладах у літній період (лист від 16.03.2012 № 1/9-у р (
198).

• Про організація фізкультурно-оздоровчої роботи в 
дошкільних навчальних закладах у літній період (листдошкільних навчальних закладах у літній період (лист 
від 28.05.2012 № 1/9-413). 

• Про розроблення програм для дошкільної освіти 
(лист від 28.02.2013 № 1/9-152). 

• Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у 
дошкільних навчальних закладах (лист від 02 09 2016дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 
№ 1/9-456). 



Перелік інструктивно-методичних 
рекомендацій МОН для використання врекомендацій МОН для використання в 
освітньому процесі закладів дошкільної 

освіти
• Щодо вирішення окремих питань діяльності 

керівників гуртків дошкільних навчальних закладів 
(лист від 18.09.2014 № 1/9-473).(лист від 18.09.2014 № 1/9 473).

• Щодо організації роботи з музичного виховання дітей 
у дошкільних навчальних закладах (лист від 
02 09 2016 № 1/9 454)02.09.2016 № 1/9-454).

• Про організацію національно-патріотичного 
виховання у дошкільних навчальних закладах (лист у д д (
від 25.07.2016 № 1/9-396).

• Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти 
з батьками вихованців (лист від 25 07 2016 № 1/9 396)з батьками вихованців (лист від 25.07.2016 № 1/9-396).

• Щодо забезпечення наступності дошкільної і 
початкової освіти (лист від 19.04.2018 № 1/9-294).( )



Втратили чинність:

Наказ Міністерства освіти і науки України 
«Про визнання такими, що втратили 

і д і ід 01 08 2018 №чинність, деяких наказів»  від 01.08 2018  № 
841

• Примірне положення про батьківськіПримірне положення про батьківські 
комітети (раду) дошкільних навчальних 
закладів (затверджене наказом Міністерства 

і і У ї і 26 04 2011 № 398)освіти і науки України від 26.04.2011 № 398).

• Примірний статут дошкільного навчального• Примірний статут дошкільного навчального 
закладу (затверджений наказом Міністерства 
освіти і науки України від 24.04.2003 № 257)



Що розробляє 
Міністерство освіти і науки України:Міністерство освіти і науки України:

• Зміни до Закону України «Про дошкільну освіту»;

• «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 р. № 684» (щодо обліку 
дітей дошкільного віку);

• Наказ про Порядок зарахування, відрахування та 
переведення вихованців до державних та 

і і б і їкомунальних закладів освіти для здобуття дошкільної 
освіти;

Н П ф б і ї• Наказ про Положення про форми здобуття дошкільної 
освіти.



Зверніть увагу на
листи Міністерства освіти і науки 
України:
• «Щодо необхідності реєстрації харчоблоків«Щодо необхідності реєстрації харчоблоків  
закладів освіти як операторів ринку 
харчових продуктів» від 12.01.2018 № 1/9-26;

• «Щодо відрахування вихованців закладів 
дошкільної освіти»
від 15.06.2018 № 1/9-392;

П і ї і• «Про перелік навчальної літератури, 
рекомендованої МОН України для 
використання в закладах дошкільної освіти у 
2018/2019 навчальному році» від 20.08.2018 
№ 1/9-501.



Державні гарантіїДержавні гарантії    
діяльності   ЗДО

• Відповідно до ст. 23 Закону України “Про 
освіту” держава гарантує академічну, у д р р у д у,
організаційну, фінансову і кадрову 
автономію ЗДО. Обсяг автономії 
визначається цим законом.

• Відповідно до ст. 11 Закону України “Про 
і і ” ЗДОдошкільну освіту” ЗДО планує свою 

діяльність та формує стратегію розвитку; 
розробляє освітню програму закладу;розробляє освітню програму закладу; 
забезпечує добір і розстановку кадрів.



Пріорітетні завдання 
закладів дошкільної освіти
• Заклад має задовольняти потреби громадян• Заклад має задовольняти потреби громадян 

відповідної території в здобутті дошкільної 
освіти;

• забезпечувати відповідність рівня дошкільної 
освіти вимогам Базового компонента дошкільної 
освіти;освіти; 

• створювати безпечні та нешкідливі умови 
розвитку, виховання та навчання дітей, режимрозвитку, виховання та навчання дітей, режим 
роботи, умови для фізичного розвитку та 
зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-
і і і б їгігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

•• надавати якісні освітні послугинадавати якісні освітні послуги.



Основні компоненти гарантії якісних якісних р
освітніх послугосвітніх послуг:

і• дотримання державного освітнього 
стандарту;

• надання фахової психолого медико• надання фахової психолого-медико-
педагогічної допомоги родинам у вихованні і 
розвитку дітей дошкільного віку;

• забезпечення сприятливих умов для 
здобуття дошкільної освіти дітьми з 
особливими освітніми потребами;особливими освітніми потребами;

• надання організаційної свободи, фінансової 
та кадрової самостійності ЗДО.др Д



Організаційна свободаОрганізаційна свобода
• Статус, організаційно-правову форму, тип закладу 

визначає засновник і зазначає це у Статуті 
закладу. 

• Заклади всіх типів і форм власності мають рівні• Заклади всіх типів і форм власності мають рівні 
права і обов’язки у провадженні освітньої 
діяльності відповідно до законодавства та діють 
на підставі власних Статутів, затверджених 
засновниками відповідно до законодавства.
У Статуті варто передбачити різні норми щодо• У Статуті варто передбачити різні норми щодо 
комплектування груп, їх типів, наповнюваності, 
організації освітнього процесу. Адже у закладі р р у у
відбуваються певні зміни у його діяльності.



Переоформлення установчих 
документів

1 Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу XII Закону України “Про1. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу XII Закону України Про 
освіту” переоформлення установчих документів закладів освіти 
здійснюється протягом 5 років з дня набрання чинності цього 
Закону.

2 Згідно з пунктом 11 частини 1 статті 15 Закону України “Про2.  Згідно з пунктом 11 частини 1 статті 15 Закону України Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців 
та громадських формувань”,  зміни, що вносять дооформлюють, 
викладаючи документ у новій редакції.

3 У разі потреби внесення навіть мінімальних змін засновник має3.  У разі потреби внесення навіть мінімальних змін засновник має 
забезпечити підготовку нової редакції  Статуту з включенням до 
нього усіх необхідних змін.

4.  Згідно з підпунктом 6 пункту 3 розділу XII Закону України “Про 
освіту” державні та комунальні ЗДО які діяли на момент набуванняосвіту  державні та комунальні ЗДО, які діяли на момент набування 
чинності Закону, отримують ліцензію без проходження процедури 
ліцензування.

5.   ЗДО усіх форм власності, які створенні після набрання чинності 
Закону ліцензуються на загальних підставах відповідно доЗакону, ліцензуються на загальних підставах відповідно до 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
Постановою Кабміну України від 30.12. 2015 № 1187 ( в редакції  
постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №347)



Особливості режиму 
роботи ЗДО

• Режим роботи ЗДО незалежно від підпорядкування, 
типу і форми власності; тривалість перебування у 
ньому дітей встановлює його засновник (засновники).у ( )

• За бажанням батьків або їхніх законних представників 
у закладі може встановлюватися гнучкий режим 
роботи який передбачає організацію різнотривалогороботи, який передбачає організацію різнотривалого, 
цілодобового перебування дітей, а також чергові 
групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

• У приватних закладах і закладах, заснованих 
релігійними організаціями, статути яких зареєстровані 
у встановленому законодавством порядку, можуть у у д р д у, у
діяти відповідні релігійні організації.



Створення умов для здобуття 
дошкільної освіти дітьми здошкільної освіти дітьми з 
особливими освітніми потребами
Заклад освіти може створювати інклюзивні групи за умови: 

• Вивчення освітніх запитів дітей та батьків.

• Аналізу матеріально-технічної бази та програмно-
методичного забезпечення освітнього процесу з дітьми, які 
мають особливі потреби.

• Виділення коштів засновником та відповідним органом 
управління освітою для забезпечення безперешкодного 
доступу до будівлі та приміщень закладу для створеннядоступу до будівлі та приміщень закладу, для створення 
відповідної матеріально-технічної  бази, яка б  відповідала 
санітарно-гігієнічним вимогам;  створення  методичної бази.

• Вивчення фахового рівня  педагогів, забезпечення 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань 
надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми 
потребами. Забезпечення відповідними фахівцями.



Створення умов для здобуття 
дошкільної освіти дітьми здошкільної освіти дітьми з 
особливими потребами:
1 Інклюзивно ресурсні центри які діють відповідно до1. Інклюзивно-ресурсні центри, які діють відповідно до 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр. 
Затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  України від 
12.07.2017 №545, повинні надавати психолого-педагогічну , у
допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

2. Консультувати та взаємодіяти з педагогічними 
працівниками закладів з питань організації інклюзивногопрацівниками закладів з питань організації інклюзивного 
навчання.

3. Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам, 
батькам або законним представникам дітей щодобатькам або законним представникам дітей щодо 
особливостей організації надання психолого-педагогічної 
допомоги таким дітям.

4 Організовувати діяльність команди психолого4. Організовувати діяльність команди психолого-
педагогічного супроводу дитини відповідно до Примірного 
положення про команду психолого-педагогічного супроводу 
дитини з особливими освітніми потребами в закладі р
загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого 
наказом МОН України від 08.06.2018 №609



Планування діяльності 
ЗДО

• Заклад складає та затверджує план роботи на навчальний д д рд у р
рік та оздоровчий період. Норма  щодо погодження плану 
роботи з органом управління освітою чи іншими органами 
відсутня. Тому вимога щодо погодження плану роботи євідсутня. Тому вимога щодо погодження плану роботи є 
неправомірною.

• Заклад самостійно визначає завдання на новий навчальний 
рік на основі аналізу роботи закладу за минулий рік зрік на основі аналізу роботи закладу за минулий рік з 
урахуванням виявлених проблем і потреб закладу.

• Кількість ключових завдань, над якими працює заклад, 
залежить від кількості груп режиму роботи закладу Їх можезалежить від кількості груп, режиму роботи закладу. Їх може 
бути 3-4 ( 1-2 передбачені попереднім планом, 2-3 – нових.

• Для малокомплектних, сезонних закладів, із групами 
б і й б 1короткотривалого перебування дітей завдань  може бути 1-

2.
• Усі заплановані заходи плану роботи підпорядковуються 

визначеним завданням. 



Організація занять
1. Орієнтовну   кількість занять на тиждень визначають 

з урахуванням гранично  допустимого 
навчального навантаження на дитину ( Наказ МОН 
України від 20.04.2015 №446).

2. Необхідно враховувати, що значному скороченню 
кількості організованих форм навчальної діяльності р ф р д
(занять) сприяє блочно-тематична організація 
освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно 
знижує навчальне навантаження на дітей.у

3. При цьому тривалість інтегрованого заняття може 
дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних 
видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин д д д ( , ,
відповідно в молодшій, середній, старшій групах). 



Організація занятьОрганізація занять
4. Інтегроване заняття може замінити всі інші, крім 

фі ї йзанять з фізичної культури й музичного виховання.
5.  Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, 

закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних 
видах дитячої діяльності протягом днявидах дитячої діяльності протягом дня. 

6. Тривалість статичного навантаження у положенні 
сидячи на одне заняття не повинна перевищувати 
для дітей молодших груп - 15 хвилин середніх - 20для дітей молодших груп - 15 хвилин, середніх - 20 
хвилин, старших - 25 хвилин.

7. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх 
завдань.завдань.

8.  Частіше передбачати роботу підгрупами, 
диференціацію завдань і видів діяльності  за рівнями 
складності, тривалістю,  дозуванням як у р у у
різновікових, так і в одновікових колективах



Кадрова самостійністьКадрова самостійність
1.Штатні розписи закладів незалежно від форми1.Штатні розписи закладів незалежно від форми 

власності, підпорядкування і типу встановлюють 
відповідні органи управління освітою на основі 
Типових штатних нормативів ЗДО (Наказ МОНТипових штатних  нормативів ЗДО (Наказ МОН 
від 04.11.2010 №1055.

2.Керівникам закладів надано право у разі 
б ї б і і і бвиробничої необхідності змінювати штати або 

вводити посади (крім керівних), в межах фонду 
оплати праці.

3. Заміна посад працівників здійснюється лише в 
межах однієї категорії персоналу.

4 У разі виробничої необхідності за рахунок4. У разі виробничої необхідності за рахунок 
спеціального фонду у ЗДО керівники можуть 
вводити додаткові посади.



Кадрова самостійністьКадрова самостійність
5 Керівництво закладом здійснює директор якого5. Керівництво закладом здійснює директор, якого 

призначає і звільняє засновник або 
уповноважений ним орган.

6. Директором може бути особа, громадянин 
України, яка має вищу освіту не нижче ступеня 
бакалавра не менше 3 років педагогічного стажубакалавра, не менше 3 років педагогічного стажу, 
а також організаторські здібності, фізичний і 
психічний стан якої не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків.

7.Інших працівників закладу призначає на посади та 
звільняє з посад директор у порядкузвільняє з посад директор  у порядку, 
передбаченому  Статутом закладу, відповідно до 
законодавства



Академічна свободаАкадемічна свобода
У закладі дошкільної освітиУ закладі дошкільної освіти 

необхідно забезпечити академічну 
свободу самостійність ісвободу – самостійність і 
незалежність учасників освітнього 
процесу під час провадженняпроцесу під час провадження 
педагогічної, науково-педагогічної, 
інноваційної діяльності щоінноваційної діяльності, що 
здійснюється на принципах свободи 
слова думки і творчості поширенняслова, думки і творчості, поширення 
знань та інформації тощо.



Забезпечення особистісного зростання 
кожної дитини з урахуванням її задатків, 
здібностей, індивідуальних 
особливостей фізичного, психічного і 
духовного розвитку – головне завдання 
закладів дошкільної освіти



Завдання закладу дошкільної освіти зЗавдання закладу дошкільної освіти з 
питань збереження та зміцнення 
здоров’я формування здоровогоздоров’я, формування здорового 
способу життя дошкільників:
С б ф бі• Створення безпечних умов для формування всебічно 
розвиненої творчої особистості дитини;

• Формування елементарної життєвої компетенції з питань 
б і й і і і ібезпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог 
Базового компонента дошкільної освіти;

• Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних 
життєвих ситуаціях а також культури безпеки у дорослихжиттєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, 
відповідального ставлення до життя і здоров’я малят;

• Підготовка дошкільників до реального життя, насиченого 
різними подіями непередбачуваними ситуаціями тощо;різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо;

• Налагодження системи фізкультурно-оздоровчої роботи та 
роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми, 
батькамибатьками.



Духовний потенціал особистостіДуховний потенціал особистостіДуховний потенціал особистості Духовний потенціал особистості 
виявляється через:виявляється через:

• духовні потреби і цінності• духовні потреби і цінності 
(інтелектуальні, моральні, естетичні);
емоційну культуру;• емоційну культуру;

• моральні та естетичні ідеали;
• світогляд;
• здатність до творчості.д д р



Прояви духовності у дитиниПрояви духовності у дитиниПрояви духовності у дитиниПрояви духовності у дитини
• Прагнення пізнавати навколишній світ і себе в р

ньому;
• бажання глибше знайомитись із творами різних 

видів мистецтва;видів мистецтва;
• самостійна мистецька діяльність та прагнення 

сприймати і створювати прекрасне;р р р р ;
• розуміння основних морально-етичних норм і 

здатність дотримуватися їх у власній поведінці;
• шанобливе ставлення до всього живого і 

предметів рукотворного світу;
і і і і і б і і• відповідальність та інші базові якості 

особистості.



Завдання ЗДО Завдання ЗДО –– спільно з батьками спільно з батьками 
створити умови для накопичення створити умови для накопичення 
дітьми першого позитивного дітьми першого позитивного 
духовного досвіду через:духовного досвіду через:
• залучення до різних видів діяльності узалучення до різних видів діяльності у 
природному, предметному, соціальному 
довкіллі (ігрова, пізнавальна, комунікативно-
мовленнєва предметно-практичнамовленнєва, предметно-практична, 
образотворча, музична, рухова, 
театралізована);

• використання творів мистецтва 
(образотворче, музичне, декоративно-
прикладне, літературне та ін.);р д , р ур );

• застосування культурних та історичних 
традиції (сім’ї, роду, групи, дошкільного 
закладу народу)закладу, народу)



Умови реалізації завдань     
національно патріотичногонаціонально-патріотичного 

виховання
О• Організація розвивального середовища 
(природного, соціального, предметно-
культурного);культурного);

• належне програмно-методичне забезпечення 
освітнього процесу (необхідними 
програмами, навчально-методичною, 
художньою літературою, методичними 
розробками тощо);розробками тощо);

• інтегрування в освітньому процесі різних 
форм роботи з дітьми, методів, засобів 
педагогічного впливу, видів дитячої 
діяльності; систематичне вивчення стану 
освітньої роботи, її результативності;освітньої роботи, її результативності;



Умови реалізації завдань         
національно-патріотичногонаціонально-патріотичного 

виховання
• Оптимізація методичної роботи з кадрами в• Оптимізація методичної роботи з кадрами, в 

тому числі із застосуванням сучасних засобів 
інформування з професійних питань, 
використанням інтерактивних форм підвищеннявикористанням інтерактивних форм підвищення 
фахової майстерності педагогів закладу;

• зв'язок з іншими навчальними закладами, 
науковими установами музеями громадськиминауковими установами, музеями, громадськими, 
волонтерськими організаціями тощо;

• співпраця з батьками вихованців у питаннях 
психолого-педагогічної просвіти залучення допсихолого-педагогічної просвіти, залучення до 
участі в освітньому процесі дошкільного 
закладу;

• своєчасна і дієва допомога з боку управлінських• своєчасна і дієва допомога з боку управлінських, 
методичних служб різних рівнів.



Чинники успішної реалізації ключових 
завдань організації та змістового наповнення 
освітнього процесу у дошкільних навчальних 

д 2018/2019закладах у 2018/2019 н. р.

• Високий рівень внутрішньої самоорганізаціїВисокий рівень внутрішньої самоорганізації 
педагогічних колективів.

• Творчий інтелектуальний потенціали• Творчий, інтелектуальний потенціали 
кадрових складів педагогічних колективів 
дошкільних закладів.д д

• Орієнтація на дітей як центр освітнього 
процесу сім’ї вихованців як основнихпроцесу, сім ї вихованців як основних 
партнерів у психолого-педагогічній взаємодії 
в інтересах кожної дитини.



Бажаю всім
успішного навчального рокууспішного навчального року,
добробуту, гармонії в сім’ї та на 

роботі!


