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З урахуванням реалій теперішнього часу та дії правового режиму 

воєнного стану в Україні, сьогодення внесло корективи і в освітянське життя 

однак, незмінним лишилося те, що всі ми маємо працювати заради наших дітей. 

Робота кожного наразі надзвичайно важлива. 

У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії 

населення. Перебуваючи в небезпеці, у тривалому стресовому стані, дитина 

позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, 

напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації 

дитини. Тому важливо, щоб, незважаючи на складнощі, уже з раннього віку 

освіта для української малечі була комфортною, корисною та цікавою [1].   

В організації освітньої діяльності потрібно враховувати, що  пріоритетом 

для всіх  є забезпечення максимально можливої  безпеки кожної дитини, 

кожного працівника системи освіти. 

В умовах воєнного стану дошкільна освіта залишається невід’ємною 

складовою та важливою самоцінною ланкою в системі освіти України – 

стартовою платформою особистісного цілісного розвитку дитини. В Україні 

дошкільна освіта є обов'язковою частиною у системі безперервного                    

навчання [2].  

Рекомендуємо організацію діяльності закладів дошкільної освіти всіх 

типів та форм власності у 2022-2023 навчальному році здійснювати відповідно  

до  законодавчої та нормативно-правової база дошкільної освіти:  

Конституції України; 

Конвенції про права дитини (редакція від 20.11.2014);   

Законів України:  

«Про освіту» (редакція від 16.01.2020); 

«Про дошкільну освіту» (редакція від 16.07.2019); 

«Про охорону дитинства» (редакція від 09.08.2019);  

«Про місцеве самоврядування в Україні» (редакція від 01.03.2020); 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86 про 

«Положення про заклад дошкільної освіти»;  

постанови головного державного санітарного лікаря України                               

від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID19)»;  

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016                       

№ 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів»; 

листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 

«Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину»;  



листа Міністерства освіти і науки України від 03.06.2022 № 1/6015-22 

«Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника 

(директора) закладу дошкільної освіти». 

Звертаємо увагу, що організовувати освітній процес у закладах 

дошкільної освіти у 2022-2023 н.р. слід відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти,  ураховуючи під час взаємодії з дітьми лист  Міністерства 

освіти і науки України  від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних 

рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»,  лист  

Міністерства освіти і науки України  від 27.07.2022   № 1/8504-22 «Про окремі 

питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» 

та методичні рекомендації Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти «Методичні рекомендації з організації діяльності закладів  

дошкільної освіти  у 2022-2023 навчальному році» https://cutt.ly/vCbNFNN. 

Питання організаційних аспектів діяльності закладів дошкільної освіти в 

умовах воєнного стану в Україні регулюються нормативно-правовою базою в 

умовах воєнного стану: 

 законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану»; 

 листом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3370-22 

«Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання»; 

листом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3475-22 

«Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»; 

листом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2022 № 1/6887-22 

«Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх 

працівників»; 

листом Міністерства освіти і науки України  від 29.03. 2022 № 1/3737-22 

«Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану в Україні»; 

листом Міністерства освіти і науки України  від 02.04.2022 № 1/3845-22 

«Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії 

воєнного стану в Україні»;  

листом Міністерства освіти і науки України  від 25.04.2022 № 1/4428-22 

«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». 

Звертаємо увагу щодо актуальності листа Міністерства освіти і науки 

України від 12.12.2019 №1/9-766  «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку  

родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації 

взаємодії з їхніми батьками». 

Акцентуємо увагу на пріоритетних напрямах, які варто враховувати в 

організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти під час воєнного 

стану:  

https://cutt.ly/vCbNFNN


забезпечення максимально можливої  безпеки кожної дитини, кожного 

працівника системи освіти, збереження життя та здоров’я кожного учасника 

освітнього процесу;  

створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх 

учасників освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; 

послідовно та систематично впроваджувати в практику дошкільної освіти 

ідеї та основні положення Базового компонента – Державного стандарту 

дошкільної освіти, який визначає компетентність пріоритетним результатом 

дошкільної освіти; 

 зберігати формат організації життєдіяльності, який відповідає  дітям 

дошкільного віку, зі збереження різних видів діяльності, притаманних періоду 

дошкільного дитинства: рухова, ігрова, комунікативна, мовленнєва, 

здоров’язбережувальна, мистецько-творча (малювання, ліплення, аплікація, 

конструювання, спів, танці, гра на музичних інструментах), пізнавально-

дослідницька, господарчо-побутова; 

посилити партнерську взаємодію фахівців закладів дошкільної освіти з 

батьками вихованців, поширюючи сучасні форми просвітницької, 

інформаційної, соціально-психологічної підтримки родини; 

продовжувати використовувати та впроваджувати в практику діяльності 

закладів дошкільної освіти сучасні інноваційні технології, при умові 

облаштованих укриттів .  
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