
Про нову нормативно-правову базу з 

питань дошкільної освіти

Управління освіти

виконавчого комітету 

Покровської міської ради



Про нову нормативно-правову базу з питань 

дошкільної освіти

◼Лист Міністерства освіти і науки України 

від 13.06.2018 № 1/9-386 “Щодо

особливостей організації діяльності 

закладів дошкільної освіти в 2018/2019 

навчальному році”



Про нову нормативно-правову базу з питань 

дошкільної освіти

Акценти:

◼ про ліцензування ЗДО згідно з 

Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 № 1187 зі змінами, 

внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 347; 



Про нову нормативно-правову базу з питань 

дошкільної освіти

Акценти:

◼ створення освітніх, освітньо-наукових та 

інших об’єднань;

◼ створення інклюзивних груп;

◼ план роботи на навчальний рік та 

завдання на новий навчальний рік;

◼ визначення закладом комплексних та 

парціальних програм або розроблення 

власної освітньої програми;



Про нову нормативно-правову базу з питань 

дошкільної освіти

Акценти:

◼ проведення інтегрованих занять;

◼ розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти керівниками  

ЗДО;

◼фінансові відносини у ЗДО, звітування;

◼ кадрові питання у ЗДО



Про нову нормативно-правову базу з питань 

дошкільної освіти

◼Лист Міністерства освіти і науки України 

від 15.06.2018 № 1/9-392 “Щодо

відрахування вихованців закладів 

дошкільної освіти”



Про нову нормативно-правову базу з питань 

дошкільної освіти

◼Лист Міністерства освіти і науки України 

від 20.08.2018 № 1/9-501 “Про Перелік 

навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для 

використання в закладах дошкільної 

освіти у 2018/2019 навчальному році”



Про нову нормативно-правову базу з питань 

організації інклюзивного навчання

◼Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 08.06.2018 № 609 “Про

затвердження Примірного положення 

про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами в закладі загальної 

середньої та дошкільної освіти”



Про нову нормативно-правову базу з питань 

дошкільної освіти

◼Лист Міністерства освіти і науки України 

від 30.08.2018 № 1/9-515 “Щодо

впровадження Положення про 

психологічну службу у системі освіти”



Про організацію інклюзивного навчання в 

закладах дошкільної освіти області у 2018/2019 

навчальному році

Питання і відповіді

1.Чим закріплено право на інклюзивну 

форму навчання?

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про освіту»

статті 19, 20

Заклади освіти за потреби 
утворюють інклюзивні та/або 
спеціальні групи і класи для 
навчання осіб з особливими 
освітніми потребами. У разі 
звернення особи з особливими 
освітніми потребами або її 
батьків така група або клас 
утворюється в обов’язковому 
порядку.



2. Що необхідно мати батькам для влаштування 

дитини до ЗДО за місцем проживання на інклюзивну 

форму навчання?

МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

Н А К А З

від 06 лютого 2015 року 

№104/52

«Про затвердження Порядку 

комплектування інклюзивних 

груп у дошкільних 

навчальних закладах»

висновок психолого-

медико-педагогічної 

консультації

або 

висновок про комплексну 

психолого-педагогічну 

оцінку розвитку дитини



3. Де отримати висновок психолого-медико-

педагогічної консультації або висновок про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини ?

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В И

від 12 липня 2017 року №545

«Про затвердження Положення 
про інклюзивно-ресурсний 

центр»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І 
НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

від 07 липня 2004 року №569

Про затвердження Положення 
про обласні, міські, 

районні (міські) психолого-
медико-педагогічні 

консультації

висновок психолого-

медико-педагогічної 

консультації до 01.09.2018 

у функціонуючих ПМПК

висновок про комплексну 

психолого-педагогічну 

оцінку розвитку дитини в 

ІРЦ



4. Які особливості зарахування дітей з особливими 

освітніми потребами до закладів дошкільної освіти?

МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

Н А К А З

від 06 лютого 2015 року 

№104/52

«Про затвердження 

Порядку комплектування 

інклюзивних груп у 

дошкільних навчальних 

закладах»

Для дітей з особливими освітніми 
потребами, у тому числі з інвалідністю, 
додатково подається висновок 
психолого-медико-педагогічної
консультації, копія медичного висновку 
про дитину-інваліда віком до 18 років 
(наданої лікарсько-консультативною 
комісією) або копія посвідчення особи, 
яка одержує державну соціальну 
допомогу, відповідно до Закону 
України«Про державну соціальну 
допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам», копія індивідуальної 
програми реабілітації дитини-інваліда, 
направлення місцевого органу 
управління освітою

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14


5. Як забезпечується психолого-педагогічна складова 

інклюзивної освіти у закладі дошкільної освіти?

МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

Л И С Т

від 12 жовтня 2015 року 

№1/9-487

«Щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у 

дошкільних навчальних 

закладах»

Через індивідуальну програму 

розвитку, яка розробляється 

групою фахівців з обов’язковим 

залученням батьків дитини або 

його законних представників, 

затверджується керівником 

загальноосвітнього навчального 

закладу і підписується 

батьками або законними 

представниками на кожні 3 

місяці та переглядається 

щомісячно



6. Чим відрізняється освітній процес дітей з 

особливими освітніми потребами у закладі 

дошкільної освіти?

МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

Н А К А З

від 04 листопада  2010 року 

№1055

«Про затвердження Типових 

штатних нормативів 

дошкільних навчальних 

закладів» зі змінами

◼ вводиться посада асистента 

вихователя з розрахунку 1 

ставка на групу, у якій 

навчаються діти з особливими 

освітніми потребами,

◼ можуть вводитись посади не 

передбачені штатними 

нормативами



7. Хто складає індивідуальну програму розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами?

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ

Н А К А З

від 08 червня 2018 року 
№609

«Про затвердження
Примірного положення 
про команду психолого-
педагогічного супроводу 

дитини з особливими 
освітніми потребами в 

закладі загальної 
середньої та дошкільної 

освіти»

команда психолого-

педагогічного 

супроводу дитини з 

особливими освітніми 

потребами в закладі 

дошкільної освіти



8. Яке навантаження педагогічних працівників у 

інклюзивних групах?

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про дошкільну освіту»

стаття 30

вихователя інклюзивної 

групи, групи

компенсуючого типу – 25 

годин;

асистента вихователя 

інклюзивної групи – 36 

годин


