
НОВІ НОРМАТИВНІ 

ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



Про нові нормативні документи у сфері 

дошкільної освіти

• Постанова Кабінету Міністрів 

України від 19.09.2018 № 806 “Про 

внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2017 № 684 ” (щодо обліку 

дітей дошкільного віку)



Про нові нормативні документи у сфері 

дошкільної освіти

• Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.08.2018 № 841 “Про 

визнання такими, що втратили 

чинність, деяких наказів” (скасовано 

Примірне положення про батьківські комітети (раду) 

дошкільних навчальних закладів, Примірний статут 

дошкільного навчального закладу)



Про нові нормативні документи у сфері 

дошкільної освіти

• Лист Міністерства освіти і науки 

України від 13.11.2018 № 1/9-691 

“Щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти”



Про організацію діяльності інклюзивних груп 

у закладах дошкільної освіти

Нормативна база

• 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”

• Лист Міністерства освіти і науки України 

від 13.11.2018 № 1/9-691 “Щодо організації 

діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної 

освіти”



Про організацію діяльності інклюзивних груп 

у закладах дошкільної освіти

Акценти

• інклюзивна група утворюється для виховання і навчання 
дітей з особливими освітніми потребами за письмовою 
заявою батьків;

• інклюзивні групи формуються, як правило, станом на 
перше вересня поточного року, якщо батьки звертаються 
в інший термін, рішення щодо відкриття таких груп 
приймається засновником;

• для зарахування до інклюзивної групи дитини з 
особливими освітніми потребами додатково подається 
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;



Про організацію діяльності інклюзивних груп 

у закладах дошкільної освіти

Акценти

• освітній процес в інклюзивних групах дітей з 

особливими освітніми потребами здійснюється за 

окремими програмами, затвердженими МОН України;

• в закладі дошкільної освіти створюється команда 

психолого-педагогічного супроводу; 

• для кожної дитини з особливими освітніми 

потребами в інкюзивній групі складається 

індивідуальна програма розвитку



Про статистичну звітність закладів дошкільної 

освіти

Нормативні документи

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2018 

№ 927 «Про збір даних до інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державна інформаційна 

система освіти» у 2018/2019 н.р.

• Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 13.09.2018 № 506/0/212-18 «Про організацію роботи з 

інформаційно-телекомунікаційною системою «Державна 

інформаційна система освіти» та державною 

статистичною звітністю у 2018/2019 навчальному році»



Про статистичну звітність закладів дошкільної 

освіти

Нормативні документи

• Наказ Державної служби статистики від 16.07.2018 № 150 

«Про затвердження форми статистичного спостереження 

№ 85-к (річна) «Звіт про діяльність закладу дошкільної 

освіти»

• Лист ТОВ «Нові знання» від 12.11.2018 № 109 стосовно 

підготовки до подання форми статистичного звіту 85-к



Дякую за увагу!


