
Світлана Нерянова 

начальник відділу дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 



ОСНОВНА МЕТА 

забезпечення доступної та якісної дошкільної освіти для 
всіх дітей відповідного віку, яка є стартовою 
платформою для особистісного розвитку дитини 
та  підготовки її до навчання в Новій українській школі 



розширення мережі закладів дошкільної 
освіти різних типів і форм власності 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

забезпечення доступності дошкільної 
освіти (наближення до місця проживання 

дитини) 

подолання черги до закладів дошкільної 
освіти  

створення сучасного розвивального 
інклюзивного освітнього простору 



Сучасна дошкільна 
освіта базується на 

принципах: 

 

 

  

якості  

що є цілісною системою розвитку дітей раннього 
та дошкільного віку.  

доступності  

наступності 



Стандарт дошкільної 
освіти           

(Базовий компонент) 

 

 

 

Оновлено стандарт дошкільної освіти 

В основі – ідея солідарної відповідальності держави, громади, 
родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, 
причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього й 
дошкільного віку.  

визначено не лише стандартизовані вимоги до результату 
дошкільної освіти, тобто до рівня розвиненості та вихованості 
дитини, а й окреслено обов’язкові умови, які 
забезпечуватимуть досягнення бажаного результату. 

У Базовому компоненті застосовано компетентнісний підхід 
до результатів освіти як і в стандарті початкової освіти, що 
забезпечує наступність. 



Шляхи імплементації Стандарту 

методичні рекомендації  

типова програма підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

серія вебінарів 

інформаційний супровід 





 

Внесено зміни до  

Положення про заклад дошкільної освіти 

 
Унормовано: 

- електронну реєстрацію дітей до ЗДО; 

- переведення вихованців до інших закладів освіти; 

- відрахування дітей, яким на 1 вересня  виповнилось 7 років, а дітям з ООП – 8 та які 2 місяці не відвідували заклад 

без поважних причин; 

-  соціально-педагогічний патронат сім’ї, яка виховує дитину з ООП; 

- при формуванні освітньої програми закладу використання освітніх програм, рекомендованих МОН; 

- визначено категорії дітей, які першочергового зараховуються до дитячого садочка; 

- закріплено право закладу здійснювати міжнародне співробітництво; 

- надано право закладу самостійно визначати форму організації освітнього процесу (розклад затверджує керівник); 

- визначено основні обов’язки медичного персоналу; 

- надано право державним і комунальним ЗДО надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджено 

КМУ або засновником; 

зарахування дитини здійснюється згідно з наказом керівника ЗДО. 



 

 

 
Затверджено та внесено до реєстру професійні 
стандарти 

 
«Керівник (директор) закладу дошкільної освіти», наказом 
Міністерства економіки України від 28.09.2021 № 620-21 

«Вихователь закладу дошкільної освіти», наказом Міністерства 
економіки України від 19.10.2021 № 755-21  

        Визначають вимоги щодо професійної підготовки майбутніх педагогів та 
керівників відповідно до потреб сьогодення 
 

 орієнтовані на сформованість їх: 
 
 гуманістичних цінностей,  
 широти світогляду,  
 високого рівня освіченості, 
 уміння працювати на засадах партнерства з усіма учасниками освітнього процесу; 
 практичного вміння створювати відповідне освітнє середовище.   
  



Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної 
освіти (наказ ДСЯО від 30.11.2020 № 01-11/71) 

Ст. 23 Закону передбачено, що освітня програма закладу  
має містити: опис та інструменти системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти.  

Порадник для керівників закладів дошкільної освіти з 
питань формування внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти. 



Нові норми та Порядок 
організації харчування у закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку 
 

(постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 
№ 786 від 28.07.2021) 

Нові норми та Порядок прийняті з метою: 

врегулювання організації харчування дітей з огляду на 

принципи здорового харчування, приведення 

енергетичної цінності раціону, структури харчування до 

норм фізіологічних потреб населення в основних 

харчових речовинах і енергії. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-2021-%D0%BF


Організація роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами в ЗДО 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р затверджено Національну 
стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, з метою створення 
інклюзивного освітнього середовища, яке задовольняє освітні потреби всіх учасників освітнього процесу. 

Постановою КМУ від 28 липня 2021 року № 769 внесено зміни до Порядку організації діяльності 
інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою КМУ від 10 квітня 2019 року  
№ 530, що набрала чинності з 1 січня 2022 року.  
         Зокрема, передбачено упровадження диференційованого підходу до забезпечення підтримки дітей з 
ООП, затверджено нову форму індивідуальної програми розвитку особи, визначено рівні підтримки в 
освітньому процесі дітей під час інклюзивного навчання.  
        Фінансування надання послуг дитині з ООП в умовах інклюзії з 1 січня 2022 року залежить від рівня 
підтримки в освітньому процесі. 



Нова редакція Закону України «Про дошкільну освіту»  

Законопроєктом передбачено ключові новації в дошкільній освіті: 
закріплення академічної свободи педагогічних працівників; 
зміна філософії контролю якості освіти на методологію підтримки; 
гарантування фінансової автономії закладів дошкільної освіти; 
розширення інституційних форм здобуття дошкільної освіти; 
запровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної 
освіти; 
прозорість діяльності закладу дошкільної освіти; 
визначення за закладами дошкільної освіти території обслуговування  для 
забезпечення доступу до дошкільної освіти за  місцем проживання 
дитини. 



У 2021 році створено додатково 15 415 місць для 
дітей дошкільного віку 

• Київській області – 3 тис. 350 

• Львівській – 3 тис. 143 

• м. Київ – 2 тис. 540 

• Одеській – 1 тис. 085 

Мережа закладів дошкільної освіти  



На початок 2021 р. 
функціонує 15 тис. 
335 закладів освіти 
різних типів і форм 

власності  

У закладах освіти 
виховується 1 млн 
150 тис. 545 дітей 

Мережа закладів дошкільної освіти  

У  2022 р. пошкоджено 
і зруйновано  

538 закладів 
дошкільної освіти 

662 заклади 

дошкільної освіти 
приймають дітей 

 2 923 заклади 
дошкільної освіти  

працюють із 
застосуванням 

дистанційних форм 
освіти 

3 544 дитини 

із числа  внутрішньо 
переміщених осіб 

зараховано до 
закладів дошкільної 

освіти   



Організація освітньої діяльності в умовах воєнного стану 

 Рубрика на сайті МОН «Сучасне дошкілля на крилах захисту» з 

матеріалами для педагогів та батьків, які причетні до освіти та виховання 

дітей дошкільного віку  

Розроблено рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в 
Україні 

До рекомендацій ввійшли три документи 

 
Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на 

період дії правового режиму воєнного стану 
 

Рекомендації щодо здійснення заходів захисту вихованців під час освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та надзвичайної ситуації 
 

План дій вихователя закладу дошкільної освіти у випадку надзвичайної ситуації 

ЮНІСЕФ та МОН запустили дитячий онлайн-садок НУМО. 



Листи МОН: 

1 
«Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» 
від 17 березня 2022 року № 1/3475-22 

2 

 

«Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками 

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, 

вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в 

надзвичайних ситуаціях»  

 від 25 квітня 2022 року № 1/4428-22 
 

  

3 

 
Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства під час дії правового режиму 
воєнного стану, зокрема щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення 
освітнього процесу, в умовах дистанційного навчання, під час простою тощо 
від 28.02.2022 № 1/3292-22, від 06.03.2022 № 1/3370-22,  
від 07.03.2022 № 1/3378-22, від 15.03.2022 № 1/3463-22  
 

4 «Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів та організацію освітнього процесу для осіб з 
особливими освітніми потребами у період воєнного стану» 
від 28 березня 2022 року № 1/3710-22 



Стратегічні завдання на післявоєнний період: 

1 відновлення мережі закладів дошкільної освіти в територіальних громадах 

2 ухвалення нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту» та його імплементація 

3 упровадження нових форм організації дошкільної освіти (дитячий садок на колесах, дистанційна 
освіта, онлайн-садок, педагогічний патронат, консультативні пункти, сімейні садочки тощо) 

створення  безпечного, сучасного та інклюзивного освітнього простору  для всіх дітей 4 

 
  
психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу в ЗДО 
 

 

5 



Стратегічні завдання на післявоєнний період: 

6 
 
підвищення статусу та соціальних гарантій педагогічним працівників сфери дошкільної освіти, 
влаштування на роботу педагогів із числа внутрішньо переміщених осіб 
 

7 
створення системи забезпечення якості дошкільної освіти 

9 

 
підвищення кваліфікації та сприяння професійному росту педагогів ЗДО 
 
 
імплементація професійних стандартів «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» 
«Вихователь закладу дошкільної освіти»  
 

8 

10 затвердження освітніх програм для дітей дошкільного віку   відповідно до оновленого Стандарту 



Ключові виклики від ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» 

1 
Безпека закладів дошкільної освіти (не усі заклади мають облаштовані сховища, системи 
оповіщення про небезпеку, відеоспостереження, систему пропуску, цілодобову охорону, безпечне 
освітнє середовище, руйнація будівель тощо) 

2 
Організація освітнього процесу (дистанційна форма організації роботи з дітьми без урахування 
системності, послідовності у засвоєнні програмових вимог, наукового підґрунтя, індивідуальних 
потреб дітей; спрямована, як правило, на дітей, без пояснення батькам; недостатнє забезпечення 
освітнього середовища відповідним обладнанням та матеріалами тощо) 

3 Навички надання домедичної допомоги 

Кадрове забезпечення (нестабільність кадрового складу у зв’язку з переселенням у межах та за 
межі України; недостатність професійних кадрів) 4 

Психологічна, методична, юридична підтримка керівників та працівників закладів дошкільної 
освіти (відсутність, епізодичність, непослідовність, несвоєчасність) 5 



Ключові виклики від ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» 

6 
Фінансове забезпечення закладів дошкільної освіти та фінансова стабільність і мотивація 
працівників (низька наповнюваність закладів вихованцями у сільських громадах, відповідно висока 
вартість утримання одного вихованця, витрати на харчування і утримання вихованців покладено на 
місцевий бюджет, недостатня фінансова мотивація для педагогічних працівників) 

7 
Отримання достовірної та своєчасної  інформації  для ефективного управління  закладом 
дошкільної освіти та реагування на ситуації. Розпорошеність інформації (педагогічної, медичної, 
соціальної) 

9 

Взаємодія педагогів та батьків щодо питань розвитку дитини 

Матеріальне забезпечення закладів дошкільної освіти (швидкісний інтернет, персональний 
ноутбук тощо) 

8 

10 Документообіг та архівне зберігання документів 



ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА 


