
 

Нормативні документи, які регламентують роботу дошкільної освіти 

 

Нормативно-правова база 

щодо організації 

функціонування 

дошкільного закладу 

 

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ». 

2. “КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ”. 

3. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ”. 

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА» 

5. ДЕРЖАВНИЙ БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ; КОМЕНТАР ДО БАЗОВОГО 

КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ; 

6. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ “Я У СВІТІ”. 

7. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305. 

8. Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.10.2009 № 1124. 

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-812 «Про 

організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним 

перебуванням дітей. 

10. Статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за № 257. 

11. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-

виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України 

від 20.12.1993 № 455 

12. Примірне положення "Про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю", затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178. 

13. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.07.2001 № 553. 

14. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1\9-711"Про 

проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів". 

15. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 "Про додаткові 

заходи щодо підвищення якості освіти в Україні". 

16. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про 

призначення завідувача дошкільного навчального закладу». 

17. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 № 

310 з доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.12.1998 № 419. 



18. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 № 1/9-165 «Про 

атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних 

навчальних закладів». 

19. Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації 

охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах». 

20. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) 

компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 

21. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-

садків) компенсуючого типу, затверджені наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128. 

22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 "Про 

забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей. які потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку". 

23. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами, 

затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством фінансів, 

України, Міністерством економіки України від 27.10.1997 № 383/239/131. 

24. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 

 № 522. 

25. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 за № 1/9-431 

"Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних 

навчальних закладах". 

26. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 "Про 

організацію обліку дітей дошкільного віку". 

27. Санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних 

закладів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1985 

№ 3231/85. 

28. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних 

посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, 

доповнене), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 

11.09.2002 № 509. 

29. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 № 1/9/153 

"Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних 

навчальних закладах". 

30. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена 

наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 № 32. 

31. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних 

закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 

23.06.2000 № 240. 

32. Постанова кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 "Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 



закладів" (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 04.06.2003 № 

851, від 22.06.2005 № 507). 

33. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 

667. 

34. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 "Про 

внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах".    

 

Медичне обслуговування 

 

 1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному 

закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 

№ 826. 

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі". 

3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, 

затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення 

організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному 

закладі". 

4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі". 

5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, 

затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення 

організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному 

закладі". 

6. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у 

медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання 

невідкладної медичної  допомоги, затверджений Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 

30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі". 

 

 

 

 

 

 



Організація харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах 

 

1. Закон України “Про дитяче харчування”. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів”. 

3. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах". 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 "Про норми 

харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

6. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227. 

7. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 "Про 

здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах". 

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 “Про 

вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь». 

 

Фізкультурно-оздоровча робота 

 

 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних 

закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.07.2003 № 903/8224. 

2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих 

заходів у навчальних закладах., затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 07.10.2003 № 904/8225. 

3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в 

дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах 

України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 № 458. 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438 

"Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі". 

 

 

 

 

 



Методичне забезпечення дошкільної освіти 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні", 1999. 

2. "Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні", 2003. 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 94 «Про 

впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі». 

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008. 

5. "Зернятко" – програма розвитку та виховання дитини раннього віку, 2004 

6. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434 

"Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному 

закладі". 

7. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 

«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». 

8. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 № 1/9-306 

"Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних 

закладах". 

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 № 1/9-393 

«Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-

2010 навчальному році». 

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 № 1/9/510 "Про 

організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують 

дошкільні навчальні заклади". 

11. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 

04.10.2007 № 1/9-583 "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують 

дошкільні навчальні заклади". 

12. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про 

здійснення соціально-педагогічного патронату». 

 

Нормативне забезпечення виконання ст.10 Конституції України та 

Закону України „Про мови” 
 

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мови». 

2. Закон України  «Про розвиток і застосування мов в Україні». 

3. Програма розвитку та функціонування української мови у на 2008 - 2012 

роки. 

4. Програми навчання, виховання, розвитку дитини дошкільного віку. 

 

 
 


