
Організація освітнього процесу
в закладах дошкільної освіти

у 2020/2021 н.р.



Варіанти сценаріїв функціонування закладів 
дошкільної освіти (ЗДО)

 ЗДО працюють в умовах  адаптивного карантину
(зелена, жовта, помаранчева зона небезпеки);
 ЗДО працюють дистанційно, якщо оголошують 

жорсткий карантин; (червона зона небезпеки);
 ЗДО відновлюють роботу у звичному режимі.

У пріоритеті – безпека дітей, педагогів та батьків.



Пріоритети діяльності закладу дошкільної освіти 

• автономія закладу дошкільної освіти;
• академічна свобода педагогічних працівників;
• забезпечення змісту дошкільної освіти;
• організація освітньої діяльності ЗДО;
• використання комп’ютерних технологій у 

роботі з дітьми та батьками;
• партнерська взаємодія із сім’єю;
• психолого-педагогічний супровід дитини з 

особливими освітніми потребами.



Автономія закладу дошкільної освіти

• освітня діяльність ЗДО здійснюється на основі 
розробленого плану роботи на навчальний рік і 
літній період, що схвалюється педагогічною радою 
закладу та затверджується його керівником;

• при плануванні роботи на новий навчальний рік ЗДО 
самостійно визначають завдання з урахуванням 
виявлених проблем.



Академічна свобода педагогічних працівників
(Закон України «Про освіту», ст. 54, п.1)

• свобода викладання, свобода від втручання в 
педагогічну, науково-педагогічну та наукову 
діяльність;

• вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 
відповідають освітній програмі; 

• розроблення та впровадження авторських навчальних 
програм, проєктів, освітніх методик і технологій, 
методів і засобів, насамперед методик 
компетентнісного навчання та ін.



Забезпечення змісту дошкільної освіти

• здійснюється відповідно до Базового компонента 
дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми 
програмами розвитку дітей та навчально-
методичними посібниками, затвердженими в 
установленому порядку Міністерством освіти і науки 
України;

• педагогічні колективи мають право обирати для 
використання в роботі чинні програми, перелік та 
особливості реалізації яких обговорює та схвалює 
педагогічна рада ЗДО. 



Освітня програма закладу дошкільної освіти

Освітня програма має містити:
• загальний обсяг навантаження та очікуванні 

результати навчання здобувачів освіти;
• перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх 

галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну 
послідовність їх вивчення;

• форми організації освітнього процесу;
• опис та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти;
• інші освітні компоненти (за рішенням закладу 

дошкільної освіти).



Освітня програма закладу дошкільної освіти

Зміст освітньої програми повинен передбачити:
• формування основ соціальної адаптації та життєвої 

компетентності дитини;
• виховання елементів природодоцільного світогляду, 

розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення 
до довкілля;

• утвердження емоційно-ціннісного ставлення до 
практичної та духовної діяльності людини;

• розвиток потреби в реалізації власних творчих 
здібностей.



Організація освітньої діяльності 
• заохочувати всіх учасників освітнього процесу до 

виконання профілактичних і протиепідемічних заходів: 
дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у 
приміщенні та на території ЗДО;

• проводити додаткові заняття з профілактики вірусних 
захворювань;

• організовувати простір ігрової кімнати у вигляді 
осередків діяльності, які відображають освітні потреби 
й інтереси дітей дошкільного віку;

• обмежити заняття з фізичним контактом та 
інвентарем;

• реалізувати діяльнісний підхід як основу для досягнення 
цілей розвитку дітей різного віку;



Організація освітньої діяльності 

• забезпечувати основні види діяльності  дітей пере-
важно на свіжому повітрі через роботу у парах, малих 
групах, а також індивідуально, уникаючи скупчення; 

• дотримуватися вимог Гранично допустимого 
навчального навантаження на дитину у дошкільних 
навчальних закладах різних типів та форм власності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 20.04.2015 № 446;

• використовувати моделі планування, які 
забезпечують інтегрований підхід в організації 
діяльності з дітьми: блочно-тематичне планування 
та методичний конструктор.



Організація освітньої діяльності
Діяльність практичних психологів спрямувати на

• психопрофілактику наслідків стресових станів, умов 
роботи та життєдіяльності в режимі обмеженого 
пересування; 

• психолого-педагогічне просвітництво батьків з 
питань розвитку, навчання та виховання дітей 
дошкільного віку в умовах здобуття дошкільної освіти 
вдома; 

• психогігієну комунікації та спілкування в 
дистанційному форматі, а також про особливості 
ознайомлення дітей дошкільного віку з COVID-19 («Як 
розмовляти з дітьми про COVID-19»).



Використання комп'ютерних технологій
• дотримуватися вимог Санітарного регламенту для 

ДНЗ (наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234): 
тривалість безперервної роботи перед монітором 
комп’ютера для дітей 5-річного віку не більше 10 хв.; 
максимальна кратність роботи протягом тижня для 
дітей 5 і 6 років – 2 рази; 

• використання ґаджетів у роботі з дітьми, які не 
досягли 5-річного віку не рекомендується;

• здійснювати освітню роботу з батьками вихованців 
задля ознайомлення їх зі змістом, формами і методами 
розвитку їхніх дітей;

• виконувати спеціальну гімнастику перед і після роботи 
за комп’ютером або іншими ґаджетами. 



Партнерська взаємодія із сім’єю 

• модель партнерської взаємодії із сім’єю кожен заклад 
розробляє самостійно;

• поряд із традиційними формами роботи з батьками 
варто застосовувати інноваційні, активні та 
інтерактивні форми взаємодії;

• впроваджувати дистанційні форми спілкування з 
батьками, особливо в дні, коли дитина з тих чи тих 
причин відсутня в закладі (онлайн-платформи Google
Classroom, ZOOM, сайт ЗДО);

• застосовувати мобільні додатки Messenger, Viber, 
Facebook у межах робочого часу.



Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами

• розроблення індивідуальної програми розвитку на 
навчальний рік на основі програм, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для ЗДО;

• проведення індивідуальних і групових занять, які 
можуть надаватися як штатними працівниками 
закладу, так і залученими фахівцями;

• створення інклюзивного освітнього середовища, 
забезпечення універсального дизайну та розумного 
пристосування будівель, приміщень та прибудинкових 
територій, в тому числі створення ресурсної кімнати.



Пріоритетні напрями ЗДО у новому навчальному році

• забезпечення наступності у впровадженні особистісно 
орієнтованої моделі в дошкільній та початковій 
освіті; 

• формування екологічної свідомості, навичок 
практичного життя, готовності до взаємодії з 
навколишнім світом; 

• реалізація проєктної діяльності; 
• удосконалення роботи щодо формування 

комунікативно-мовленнєвої та математичної 
компетенцій дітей дошкільного віку;

• реалізація програми (плану) переходу дітей до ЗДО. 



Нормативно-правове 
забезпечення
 Постанова Головного державного санітарного лікаря від 21.05.2020 № 25 “Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)”;

 Постанова Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 № 50 “Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)”;

 Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 “Щодо 
організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину”;

 Лист Міністерства освіти і наук України від 22.05.2020 № 1/9-269 “Щодо 
відновлення діяльності закладів дошкільної освіти”;

 Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 № 1/9-348 “Щодо 
створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти”;

 Лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9-411 
“Інструктивно-методичні рекомендації “Щодо організації діяльності закладів 
дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році;

 Матеріали ЮНІСЕФ “Рекомендації щодо відновлення роботи закладів 
дошкільної освіти після COVID-19.



Дякую за увагу!

Бажаю творчих успіхів!
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