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Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав 

людини, забезпеченні рівних можливостей у отриманні якісної освіти. 

Адже, основа майбутньої особистості закладається  у ранньому віці. 

Знання та  уміння,  набуті в дитинстві – це коріння, і чим воно міцніше, 

тим впевненіше почувається людина в житті. Саме тому постійно 

триває пошук шляхів творчого зростання дітей  з урахуванням  їх 

індивідуальних особливостей та можливостей рости здоровими, 

вільними  та щасливими. 

 

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов'язковою 

складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та 

суспільне виховання. 

 

Дошкільний навчальний заклад стає для дитини найпершим 

суспільним середовищем, метою якого є: 

 забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її 

фізичного і психічного здоров'я; 

 виховання ціннісного ставлення до природного й соціального 

довкілля, до самої себе; 

 формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення 

в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих.  

 

Основними принципами освіти в Україні є: 

 доступність  для  кожного  громадянина освітніх послуг, що 

надаються державою; 

 рівність  умов  кожної  людини  для  повної  реалізації  її  здібнос

тей, таланту, всебічного розвитку; 

 незалежність освіти  від політичних партій, громадських і  

релігійних організацій; 

 науковий, світський характер освіти; 

 інтеграція з наукою і виробництвом; 

 взаємозв'язок з освітою інших країн. 

 

Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання 

моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого 



суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України 

право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює 

суспільні відносини у сфері наукової діяльності. Закон України про 

освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання 

дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. 

 

Законодавство України про дошкільну освіту базується на 

Конституції України і складається із Закону України "Про 

освіту",  Закону України ''Про дошкільну освіту'', інших нормативно-

правових актів та міжнародних договорів України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Правові засади розробки змісту обов’язкової дошкільної 

освіти: 

Закони України: 

 Про  освіту 

 Про дошкільну освіту 

 Про охорону праці 

 Про дитяче харчування 

 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності 

 Конвенція про права дитини 

 Укази Президента України 

 Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти 

в Україні 

 Про Державну премію України в галузі освіти 

 Постанови Кабінету Міністрів України: 

 Постанова КМУ від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення 

зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2002 р. № 1298» 

 від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591" 

 Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до 

Положення про дошкільний навчальний заклад» 



 Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до 

постанов КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 

р. № 963» 

 Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ). 

 Акти Кабінету Міністрів України: 

 від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку 

медичного обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі" 

 від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису 

дошкільних навчальних закладів" 

 від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення 

про центр розвитку дитини" 

 від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року 

№ 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 листопада 2005 р. № 1591» 

 Базовий компонент дошкільної освіти 

 Накази Міністерства: 

 Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про 

затвердження гранично допустимого навчального 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних 

закладах різних типів та форми власності» зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за 

№ 520 / 26965 

 Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про 

затвердження Порядку комплектування інклюзивних 

груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 

224/26669 

 Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження 

Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в 



Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 

173/26618 

 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 

26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 20.03.13 № 440/22972 

 Про затвердження Інструкції про ділову документацію в 

дошкільних закладах" від 01.10.2012 № 1059 

 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти" від 15 квітня 1993 р. N 

102  

 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006  № 298/227 

 "Про затвердження Положення про організацію фізичного 

виховання і масового спорту в дошкільних, 

загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних 

закладах України" від 02.08.2005  N 458 

 "Про затвердження Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю" від 23 березня 

2005р. № 178 

 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого 

типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів" від 

20.02.2002 N 128 

 "Про затвердження Примірного положення про 

консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють 

і дітей, які виховуються в умовах сім’ї" від 30 червня  2011 

року № 714 

 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти 

системи освіти" від 13.05.93 N 135  



 "Про удосконалення організації медичного обслуговування 

дітей у дошкільному навчальному закладі" від 30.08.2005 № 

432/496  

 "Про затвердження Типового положення про навчання з 

питань охорони праці" від 17.02.99 N 27 

 "Про затвердження Примірного положення про 

батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального 

закладу" від 26 квітня 2011 року № 398  

 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових 

книжок працівників" від 29.07.93 р. N 58 

 "Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників" від 06.10.2010  N 930  

 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових 

медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних 

закладів" від 25.11. 2011 р. № 1365  

 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський 

конкурс професійної майстерності педагогічних 

працівників дошкільних навчальних 

закладів «Вихователь року»" від 15.05. 2012 р. № 582 

 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт»" від 21.05. 2012 р. № 

604 

 Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 

№ 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 

2015 року за № 224/26669 

 Листи Міністерства: 

 Лист МОН України від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 «Щодо 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 

від 30.08.2002 р.» 



 Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних 

закладах» 

 Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації 

роботи з музичного виховання дітей у дошкільних 

навчальних закладах» 

 Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів» 

 Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік 

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти 

і науки України для використання у дошкільних навчальних 

закладах у 2016/2017 навчальному році» 

 Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у 

навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей 

дошкільного віку» 

 Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації 

освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році» 

 Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення 

рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за 

допомогою кваліметричної моделі»    

 Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації 

діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних 

закладах» 

 Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації 

роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

дошкільних навчальних закладах" 

 Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення 

окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних 

навчальних закладів" 

 Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-

методичні рекомендації щодо організації роботи груп для 

дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх 

навчальних закладах" 



 Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури 

ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної 

освіти" 

 Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації 

педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом" 

 Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей 

до дошкільних навчальних закладів" 

 Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію 

додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах" 

 Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про 

дотримання чинного законодавства України при наданні 

додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах" 

 Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення 

заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах" 

 Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних 

внесків" 

 Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення 

контролю за організацією харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах" 

 Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.2011 "Про 

забезпечення  взаємодії  в  освітній  роботі  з  дітьми   старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку" 

 Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про 

застосування  деяких норм Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників" 

 Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію 

короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних 

закладах" 

 Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-

методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня 

безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах" 

 Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення 

інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у 



дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, 

позапланових тощо)." 

 Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування 

дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу" 

 Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в 

дошкільних навчальних закладах" 

 Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-

методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних 

навчальних закладах у літній період» 

 Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення 

контролю за організацією харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах" 

 Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію 

фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних 

закладах у літній період" 

 Накази інших Міністерств: 

 Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за 

№ 563/28693 

 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для 

здоров'я дітей 

 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 

742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" 

 Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у 

дошкільному навчальному закладі 

 Про затвердження Порядку комплектування дошкільних 

навчальних закладів (груп) компенсуючого типу 

 Листи інших Міністерств: 

 Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 

27. 01.2012 № 03.05/77-1  



 Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 

від 11.03.2014 

 ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній 

дільниці до відвідування дошкільного та шкільного 

загальноосвітнього навчального закладу 

 

Основним інструментом гарантування якості освіти, а відтак і 

одним з основних інструментів управління освітою на всіх рівнях від 

державного до окремих закладів освіти є освітні стандарти – стандарти 

освіти і стандарти освітньої діяльності. Вони визначають мінімальні 

обов’язкові вимоги до результатів навчання, кадрового, матеріально-

технічного, інформаційного, методичного та іншого ресурсного 

забезпечення освіти. 

Державним стандартом дошкільної освіти України є Базовий 

компонент, який ґрунтується на основних положеннях Міжнародної 

конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних 

актах стосовно дитинства. 

Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються упродовж 

усього дошкільного віку через різні форми здобуття дошкільної освіти 

шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за 

чинними програмами. Має оновлюватися 1 раз на 10 років. 

Кожен дошкільний навчальний заклад складає та затверджує за 

поданням власника і профспілкового комітету правила внутрішнього 

розпорядку. Ними визначаються порядок прийняття звільнення 

працівників, їх основні права та обов’язки, використання робочого 

часу, заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової 

дисципліни.  

 

Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього 

розпорядку, розв’язує керівник закладу в межах наданих йому 

повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і 

правилами внутрішнього розпорядку, за погодженням з 

профспілковим комітетом.  



Приймаючи працівника або переводячи його в установленому 

порядку на іншу роботу, керівник зобов’язаний роз’яснити 

працівникові його права і обов’язки та ознайомити з правилами 

внутрішнього розпорядку та колективним договором.  

 Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 

інструкціями і положення 

 

До показників іміджу країни обов’язково входитимуть критерії з 

розвитку дошкільної освіти. Необхідні документи вже розробляються 

Євросоюзом. Важливість, яка надається даному питанню в 

глобальному масштабі, зрозуміла. Адже, навчання є безперервним 

процесом, який починається при народженні і триває протягом життя 

людини. При цьому кожен його етап має важливі наслідки для життя 

людини і суспільства. Тому глобальне завдання XXI століття у сфері 

освіти - розвиток всеосяжних систем навчання протягом усього життя: 

від раннього дитинства до зрілого віку. 


