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Інструктивно-методичні рекомендації 

Міністерства освіти і науки України

«Щодо організації діяльності 

закладів освіти у 2020/2021 

навчальному році»

затверджені листом МОН України

від 30.07.2020 № 1/9-411



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕЧНИХ ВИМОГ В УМОВАХ 

АДАПТИВНОГО  КАРАНТИНУ

Тимчасові рекомендації щодо організації

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням

коронавірусної хвороби (Постанова Головного

державного санітарного лікаря України від

21.05.2020 № 25)

Тимчасові рекомендації щодо організації

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної

хвороби (Постанова Головного державного

санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42)



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕЧНИХ ВИМОГ В УМОВАХ 

АДАПТИВНОГО  КАРАНТИНУ

лист Міністерства освіти і

науки України від 22.05.2020

№ 1/9–269 «Щодо відновлення

діяльності закладів дошкільної освіти»

Санітарний регламент для ДНЗ,

затвердженого наказом МОЗ України

від 24.03.2016 № 234



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕЧНИХ ВИМОГ В УМОВАХ 

АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

Поради на сайті ДУ «Український 

інститут розвитку освіти» 

https://uied.org.ua/publikaczii/

- Середовище, що належить дітям:

порадник для педагогів ЗДО

- Як говорити з дітьми про коронавірус

- Підтримка найбільш вразливих дітей

та сімей

https://uied.org.ua/publikaczii/


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕЧНИХ ВИМОГ В УМОВАХ 

АДАПТИВНОГО  КАРАНТИНУ

Алгоритм організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти 

Чернівецької області з урахуванням 

епідеміологічної ситуації

важливо тримати баланс між розумними 

правилами гігієни і дистанціювання 

та розвитком і добробутом дітей.



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗДО У «ЗЕЛЕНІЙ», 

«ЖОВТІЙ» ТА «ПОМАРАНЧЕВІЙ» ЗОНАХ

 Перегляд штатних розписів ЗДО щодо

відповідності до Типових штатних нормативів

дошкільних навчальних закладів

 Розроблення єдиних основних вимоги

(Регламент або Положення) на рівні

територіальної одиниці щодо особливостей

роботи ЗДО в умовах адаптивного карантину

 Забезпечення засобами індивідуального

захисту, дезінфікуючими та мийними засобах,

інвентарю для прибирання, пірометрами тощо



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗДО У «ЗЕЛЕНІЙ», 

«ЖОВТІЙ» ТА «ПОМАРАНЧЕВІЙ» ЗОНАХ
 Обмеження кількості дітей в залежності від

площі приміщень та можливості забезпечення

дистанціювання

Максимальна ізоляція між групами

 Перегляд тривалості перебування дітей в ЗДО

 Розроблення плану епідемічних заходів

 Перегляд графіків роботи окремих працівників

 Затвердження графіків прийому, руху дітей на

прогулянки, до залів або індивідуальних

занять із спеціалістами, перегляд графіків

видачі їжі і т.п.



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗДО У «ЗЕЛЕНІЙ», 

«ЖОВТІЙ» ТА «ПОМАРАНЧЕВІЙ» ЗОНАХ

Максимальне перебування дітей на свіжому

повітрі

 Пріоритет руховій та мовленнєвій

активностям

 Розроблення та ознайомлення батьків

вихованців з чіткими, конкретними правилами

відвідування ЗДО в умовах адаптивного

карантину

 Суворий контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог всіма учасниками освітнього

процесу



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗДО У 

«ЧЕРВОНІЙ» ЗОНІ
 Видача наказу «Про призупинення освітнього

процесу

 Видача наказу «Про організацію роботи працівників

ЗДО в умовах призупинення освітнього процесу», у

якому передбачається формат роботи кожного з

працівників по прізвищах (дистанційна робота,

встановлення гнучкого режиму робочого часу,

простій тощо)

 Організація якісного психолого-педагогічного

супроводу батьків вихованців або осіб, які їх

замінюють із врахуванням, шо дітям, які не досягли

5-річного віку використання ґаджетів не

рекомендується.



Діяльність ЗДО

 Освітня діяльність 

 закладу дошкільної освіти

 здійснюється на основі розробленого

 плану роботи на навчальний рік 

 і літній період, що схвалюється

 педагогічною радою закладу 

 та затверджується його керівником



Закон України «Про освіту»

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові

працівники мають право на академічну

свободу, включаючи свободу викладання,

свободу 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,

проектів, освітніх методик і технологій, методів

і засобів, насамперед методик компетентнісного

навчання та інше.



Закон України 

«Про  дошкільну освіту»

Стаття 22. Вимоги держави до рівня та

змісту дошкільної освіти передбачено у

Базовому компоненті дошкільної освіти.

Процедура досягнення здобувачами

дошкільної освіти результатів навчання

(набуття компетентностей), передбачених

Базовим компонентом дошкільної освіти,

визначається освітньою програмою

закладу освіти



ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
(ЛИСТИ МОНУ ВІД 30.07.2020 № 1/9-411

ВІД 09.12.2019 № 1/9-750)

ЗДО різних типів і форм власності

можуть використовувати комплексні та

парціальні освітні програми,

рекомендовані або схвалені МОНУ.

Чинні всеукраїнські освітні програми 

можуть бути використані як основна 

частина освітньої програми закладу.

Єдиних вимог до оформлення

освітньої програми ЗДО немає



Лист МОН України 

від 22.07.2020 № 1/9-394 

«Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти 

і науки України для використання у 

закладах освіти у 2020/2021 

навчальному році»

https://goo.gl/17YmaJ

https://goo.gl/17YmaJ


ВИБІР ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ДОПУСКАЄТЬСЯ ПОБУДОВА  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ  

ОДНОЧАСНО ЗА КІЛЬКОМА 

КОМПЛЕКСНИМИ І 

ПАРЦІАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ

Вибір має бути обґрунтованим, тому 

педагогам необхідно знайомитися з 

різними  чинними програмами

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-

osvita/programi-rozvitku-ditej

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej


НОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

До НМК входить: 1.Книга вихователя

(у 2-х частинах); 2. Набір плакатів

(12 шт. А2 формат); 3. Книга малюка

(формат А5); 4. Альбом з художньо-

творчої діяльності (у 2-х частинах);

4. Флеш-набір до Книги малюка та

Альбому (формат А4); 5. Книга для

батьків (1 книга); 6. Книжка малюкам

Хрестоматія (замовляється окремо)

«Впевнений старт» для дітей 

молодшого дошкільного віку 
(Лист МОНУ від 23.07.2020 № 1/11-4934) 



Альтернативна 

програма формування 

культури інженерного 

мислення дошкільників

“STREEM-освіта, або 

Стежинки у Всесвіт”

(лист ІМЗО 

від 14.07.2020 

№ 22.1/12 –Г 274 )

НОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ



НОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

парціальна освітня програма з формування 

лідерського потенціалу дітей дошкільного віку

«Лідер живе в кожному»

гриф від 18.05.2020

парціальна  програма 

для дітей старшого дошкільного віку 

«Вітаю театре» 
гриф 13.11.2019

парціальна  програма інтелектуального розвитку 

дітей раннього та переддошкільного віку 

«Інтелектуальна мозаїка»» 
гриф 08.11.2019



НОВІ РЕДАКЦІЇ 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

«ДИТИНА» 

освітня програма для дітей 

від 2 до 7 років 

(Лист МОНУ 

від 23.07.2020 № 1/11-4960)



НОВІ РЕДАКЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

1.Дитяча хореографія. Програма  

хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 

років. Навчально-методичний посібник (лист 

ІМЗО від 18.05.2020 № 22.1/12 –Г 282);

2.Шкіряний м’яч. Програма та методичні

рекомендації з навчання дітей старшого

дошкільного віку гри у футбол (лист ІМЗО

від 14.07.2020 № 22.1/12 –Г 569 );

3.Настільний теніс. та методичні рекомендації

з навчання дітей старшого дошкільного віку

гри в настільний теніс (лист ІМЗО від

14.07.2020 № 22.1/12 –Г 573)



ЧИННІ  КОМПЛЕКСНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

«Я У СВІТІ»
Програма розвитку дитини від народження 

до семи років  (лист МОНУ від  12.07.2019)



ЧИННІ  КОМПЛЕКСНІ  ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ»                
(грифи 12.07.2019; 01.08.2017)



ЧИННІ ПАРЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ



ЧИННІ ПАРЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Парціальна програма

з морального 

виховання дітей 

дошкільного віку

“СКАРБНИЦЯ 

МОРАЛІ”

автор Лохвицька Л.В.

Гриф від 08.11.2019



Парціальна програма

з міжкультурної та 

громадянської освіти 

дітей

“УКРАЇНСЬКИЙ 

ВІНОЧОК. РЕГІОН” 

інтегрованого курсу 

«Культура 

добросусідства»
(Лист ІМЗО від 15.06.2018 

№ 22.1./12-Г 366

ЧИННІ ПАРЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ



Термін грифування завершено
1. «Світ дитинства». Комплексна освітня

програма для дітей дошкільного віку (гриф від

26.06.2015 р.)

2. Дитина у світі дорожнього руху. Програма з

формування основ безпечної поведінки дітей

дошкільного віку підчас дорожнього руху (гриф

від 25.12.2014)

3. Веселкова музикотерапія: оздоровчо-

освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку

(гриф від 25.02.2015)

4. Навчання дітей української мови в

дошкільних навчальних закладах національних

спільнот. Програма. (гриф від 18.03.2015);



Термін грифування завершено

5. Мудрі шахи. Програма та методичні

рекомендації з навчання дітей старшого

дошкільного віку гри в шахи (гриф від

05.05.2015);

6. Цікаві шашки. Програма та методичні

рекомендації з навчання дітей старшого

дошкільного віку гри в шашки (гриф від

05.05.2015);

7. Горизонтальний пластичний балет (пластик-

шоу). Програма з фізкультурно-корекційної

роботи в ДНЗ за авторською естетико-оздоровчою

системою (гриф від 05.50.2015).



РЕАЛІЗАЦІЯ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На основі змісту чинних всеукраїнських 

парціальних програм

На основі змісту локальних парціальних 

програм (потребують експертизи методичних 

служб територіальних органів освіти)

На основі змісту певних напрямів (завдання, 

зміст, очікувані результати) як додаткові 

освітні компоненти в освітній програмі ЗДО



Пріоритетні завдання для розвитку дітей

Ранній 
вік

• опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, 
формування активного мовлення, розвиток відчуттів
та сприймання, виховання культурно-гігієнічних 
навичок

Молод-
ший вік

• оволодіння предметно-практичною діяльністю, 
засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), 
розвиток мовлення, вправляння чуттєвого досвіду 
взаємодії з оточенням 

Середній 
вік

• ігрова діяльність, формування граматичної 
правильності мовлення та вихід на творчий рівень 
сюжетно-рольової гри

Старший 
вік

• формування психологічної зрілості та готовності до 
навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, 
саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до 
пізнавальної діяльності)



Діяльнісний підхід 

є основою для досягнення цілей 

розвитку дітей різного віку

Під час проведення спеціально організованих 

форм освітнього процесу необхідно 

дотримуватись вимог Гранично допустимого 

навчального навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів 

та форми власності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2015 № 446



Батьки – повноцінні 

партнери ЗДО



ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ 

СПІЛКУВАННЯ З БАТЬКАМИ
За допомогою спілкування та викладання

матеріалу під час онлайн семінарів, майстер-

класів, обговорення і представлення практичних

матеріалів на онлайн-платформах Google

Classroom, ZOOM тощо, розміщення відео

заняття, що в онлайн режимі проводить

вихователь на сайті ЗДО

Застосування мобільних додатків Messenger,

Viber, Facebook у межах робочого часу

Проведення різних опитувань через Google

форму



Пріоритетні напрями роботи

Завдання на 

навчальний рік 

заклад визначає 

самостійно 

з 

врахуванням 

проблем та 

потреб 

закладу

з 

орієнтиром 

на сучасні 

освітні 

реформи



Вимоги сучасного світу

Формування у педагогів навичок впевненого і 

водночас критичного застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій

Якісне оволодіння педагогами 

різноманітними інструментами 

дистанційної роботи



Пріоритетні напрями за рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України



Пріоритетні напрями за рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України



ПРІОРИТЕТИ У РОБОТІ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЗДО
• психопрофілактика 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;

• психогігієна комунікації та спілкування в

дистанційному форматі;

• особливості ознайомлення дітей дошкільного

віку з COVID-19 .



ОСОБЛИВА УВАГА 

ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

приділяється найбільш вразливим категоріям дітей,

зокрема: дітям з інвалідністю, із соціально

вразливих сімей, хто стикається з певними

економічними труднощами чи психологічним

стресом (через смерть, хворобу одного з батьків,

розлучення чи поділ сім’ї та інше), дітям, які не є

носіями української мови тощо

- постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895

«Порядок взаємодії суб’єктів соцільного супроводу сімей осіб), які

перебувають у складних життєвих обставинах»,

- лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-766 « Щодо комунікації з дітьми

дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, ВПО та організації

взаємодії з їхніми батьками»)



Європейська рамка якості 

дошкільної освіти і догляду

I. Доступність

II. Педагогічні кадри

III.Освітні програми

IV.Моніторинг і оцінка

V. Політика та фінансування

https://cutt.ly/gunTaiJ

Підвищення якості дошкільної освіти

http://knowledge.org.ua/uk/10-vebinariv-krok-za-krokom/

https://cutt.ly/gunTaiJ
http://knowledge.org.ua/uk/10-vebinariv-krok-za-krokom/


ПЛАНУВАННЯ  КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

І етап - перспективне планування у поточному

році на наступний календарний рік шляхом

затвердження педагогічною радою орієнтовного

плану підвищення кваліфікації.

ІІ етап планування розпочинається після

затвердження в установленому порядку

кошторису закладу освіти на відповідний рік.

План підвищення кваліфікації може бути 

змінено протягом року в порядку, визначеному 

педагогічною радою



Запитуйте - відповідаємо



ПЕДАГОГ МЕРЕЖЕВОГО

СТОЛІТТЯ:
 Moтиватор

 Комунікатор  

 Навігатор


