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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Садок самостійно визначає пріоритети в організації 
освітнього процесу 

 

 Освітній процес здійснюється на основі розробленого плану 
роботи на навчальний рік і літній період 

 
Зміст дошкільної освіти - відповідно до Базового 
компонента дошкільної освіти 

 

 

 

Педколективи обиратимуть чинні програми або 
розробляють власні 

 

 

 



НАПРЯМИ РОБОТИ У 2020/2021 

Формування комунікативно-
мовленнєвої та математичної 
компетенцій дітей дошкільного віку 

 

 

Формування екологічної 
свідомості, навичок 
практичного життя, готовності 
до взаємодії з навколишнім 
світом 

Впровадження дистанційних 
форм спілкування з батьками 

 

 

 

Наступність у впровадженні 
особистісно орієнтованої моделі в 
дошкільній та початковій освіті 

 

 

 



ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ  

Дотримуватися правил гігієни та соціальної 
дистанції 

Вимірювати температуру протягом дня, не 
допускати з температурою > 37,2 C 

Персонал у захисних масках, діти - ні 

Батьки у масках, передають дітей 
вихователям за межами будівлі 

Перед входом обробляти руки 
антисептиком 

Відповідно до Рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 

 

 



Необхідно 

 
Мити руки раз на 2 години, 
нагадувати дітям 

Дезінфікувати поверхні раз 
на 2 години, робити вологе 
прибирання 2 рази на день 

Вимірювати температуру 
раз на 4 години. Якщо 
температура > 37,2 C, 
людину ізолювати та 
повідомити медпрацівника 
та батьків 

Рекомендовано 

 
Додаткові заняття з 
профілактики вірусних 
захворювань 

Пріоритет активностям на 
свіжому повітрі 

Максимальна дистанція в 
групі та під час харчування 

Обмежити заняття з 
фізичним контактом або 
інвентарем 

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ В САДОЧКУ 

Заборонено 

 
Багаторазові рушники, м’які 
іграшки та килими з довгим 
ворсом 

Перебувати в приміщенні у 
вуличному взутті 

Заходи за участю дітей 
більше ніж з однієї групи 



ЯК ГОВОРИТИ З ДІТЬМИ ПРО КОРОНАВІРУС 

Брошура: uni.cf/2TE3JWT  
 

Відео: bit.ly/36dHGv9  
 

Вебінар для вихователів: bit.ly/36nAiNS  
 

Серія коротких мультфільмів про правила особистої гігієни від 
ЮНІСЕФ, в т.ч. миття рук, умивання, миття посуду тощо bit.ly/36gJjbi  
 

Поради для батьків та вихователів «Як зменшити стрес та тривожність 
у дітей дошкільного віку» uni.cf/2ynpXF4  
 

Урок про коронавірус для дітей шкільного віку (рекомендовано для 
перегляду вихователями): nus.org.ua/covid19/ 

 
Детальніше на mon-covid19.info у розділі «Дитячі садки» 

https://uni.cf/2TE3JWT
https://bit.ly/36dHGv9
https://bit.ly/36nAiNS
https://bit.ly/36gJjbi
https://uni.cf/2ynpXF4
https://nus.org.ua/covid19/
https://mon-covid19.info/
https://mon-covid19.info/
https://mon-covid19.info/


ЗАВДАННЯ МОН У 2020/2021 

Затвердження Концепції розвитку 
дошкільної освіти 

Прийняття Закону України «Про дошкільну 
освіту» 

Оновлення Базового компонента 
дошкільної освіти 

Оновлення Положення про дошкільний 
навчальний заклад 

Проведення дослідження якості освіти у 
ЗДО за міжнародною методикою ECERS-3 



Кампанія «НУМО» з ЮНІСЕФ Україна 

Підвищення розуміння батьками важливості якісного навчання дитини 

Надання батькам інструменту для якісного навчання дитини, що побудує 
знання про поняття Soft Skills і методології та практики розвитку Soft 
Skills+Hard Skills (SS+HS) 

Надання батькам інструменту для якісної комунікації з дитсадками, щоб 
вони стали частиною якісної дошкільної освіти та розуміли важливість 
контролю методологій і практик розвитку SS+HS дитсадками 

Результатом якісної дошкільної освіти насправді є «щастя» для дитини 



Платформа та чат-бот 



Дякую за увагу! 


