
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 2022/ 2023 

Нормативно-правові акти, відповідно до яких організовуватиметься освітній процес у 
закладах дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році (перелік не є вичерпним): 
Закон України «Про освіту»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 
Закон України «Про дошкільну освіту»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text 
Закон України «Про охорону дитинства»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text 
Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (із змінами)  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text 
Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
27.01.2021 № 86)  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та 
Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text 
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text 
Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти ) (нова 
редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 
«Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту 
дошкільної освіти ) нова редакція»  
https://mon.gov.ua/.../Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho... 
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження 
Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення 
практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 
позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої 
законодавством України»  
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0648729-14#Text 
Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов 
допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та 
вимог до нього»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text 
Додаткові джерела та рекомендації: 
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»  
https://mon.gov.ua/.../pro-okremi-pitannya-diyalnosti... 
Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 
«Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»  
https://document.vobu.ua/doc/13513 
Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6894-22 «Про методичні 
рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній 
період»  



https://mon.gov.ua/.../pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo... 
Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 № 1/8462-22 «Про оптимізацію 
виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та 
опалювального сезону в умовах воєнного стану  
https://mon.gov.ua/.../pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do... 
Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення 
освіти осіб з особливими освітніми потребами»  
https://znayshov.com/.../shchodo_zabezpechennia_osvity... 
Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних 
рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»  
https://mon.gov.ua/.../shodo-metodichnih-rekomendacij-do... 
Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для 
працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»  
https://mon.gov.ua/.../pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv... 
Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до 
ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»  
https://mon.gov.ua/.../pro-zarahuvannya-do-zakladiv... 
Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження 
мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»  
https://mon.gov.ua/.../shodo-zberezhennya-merezhi... 
Лист Міністерства освіти і науки України від 08.06.2022 № 4/1196-22 «Про методичні 
рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та 
дошкільного віку»  
https://mon.gov.ua/.../23/List.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf 
Інформація щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації 
першочергових кроків із підготовки до нього https://mon.gov.ua/.../osoblivosti-organizaciyi-
202223... 
 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-v-litnij-period?fbclid=IwAR2MnqR63Zrh7VZ4Jby6qrLvIQMgdSIahIOJ3q98BvmhntxZpX3BTPTGJI8
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-ta-opalyuvalnogo-sezonu-v-umovah-voyennogo-stanu?fbclid=IwAR0coO_1xU27V0LQQWCnpHZNZ9DCLhUbmJSb1T3tPdh2b3Il7XkSzIg8558
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fznayshov.com%2FNews%2FDetails%2Fshchodo_zabezpechennia_osvity_osib_z_osoblyvymy_osvitnimy_potrebamy%3Ffbclid%3DIwAR3Sio8QICj6uVxKu4VXdetjAajjLq5uoff9z59HS2tezYYsg4MQXlDaYZQ&h=AT2pt22H875ycaHI_3jgS6XPN2C5c8AEpvM0LxzuFq4zhrmx4rQPgrMc0esmOghcQkGy3qpI1rfr5ncR7uuCScN3_6O_U9Qe15QqW8up-zHU7cxvcbEHrk-BOo_KFOL7xpkp&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2plKvznSgbqjyhO1pRSHgzBzJTELe3jcmPPU4gjGdLcMEwl-1qoYeTlMVz__wJ5qoVYS2V1IffehLHeKGehuo3VZ41ZhfpXjaoNSKj6XpIwojizA5fiXqKpaO2EOunigUdwRq7njg9RUThjVaW7KXiKL3K8-QWOjNqRaYniaNO76pnR_DGlWlcqoY
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti?fbclid=IwAR3Qkmyw0zEJJssb-AQSpGrGdxa6lMaoGk3BWOIQkCEq4RU3WFnJWYZ9ooM
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini?fbclid=IwAR3bvMb_o-Y5j48vp84cqjLsFhjJhQhcGtofUyuJZbedxZGdUKP3t5YoiJ4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fua%2Fnpa%2Fpro-zarahuvannya-do-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ditej-iz-chisla-vnutrishno-peremishenih-osib%3Ffbclid%3DIwAR3ufwkJyOprMKmx4FKgUNpeyrvV6qZ2g4aLuM9sl6a65NbXW-YZTmyFV1o&h=AT211-gqIJPPVF8B-V6TgrcLiCdeCVn91AkWd64cXx7VR0_Y9Si2rfkJf1ctUArU817hrYGjtlKpXEPr5Ce6H0yZKkw7SfHSfUxT4ICV-i-fXU9jinGsT_eRuFTWPelyy8Z8&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2plKvznSgbqjyhO1pRSHgzBzJTELe3jcmPPU4gjGdLcMEwl-1qoYeTlMVz__wJ5qoVYS2V1IffehLHeKGehuo3VZ41ZhfpXjaoNSKj6XpIwojizA5fiXqKpaO2EOunigUdwRq7njg9RUThjVaW7KXiKL3K8-QWOjNqRaYniaNO76pnR_DGlWlcqoY
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zberezhennya-merezhi-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ta-zahistu-prav-yih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2gl2FSuNvcGU2MOvZQ4aD6kXca0NRcq1r2rFzSFLVVc-IP_Y8umyh-Sjk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Fdoshkilna%2F2022%2F06%2F23%2FList.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Viv8Q_6l-tAQIaHwK6dWXYcEQVzLefWQY3D9HQarJnXQZqM8hfCzDkwc&h=AT25fDYXvf4PuRZpeOjSqnCZa-dflAhlYNnb6_peKfE15UrCbNFtwhhcBlM2t9o_Sg8jxpANvfxOHGFvstwMz1FqZF4r5SHnj7mSNB9-JvSA34gdUnki756vghD515P3v4J3&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2plKvznSgbqjyhO1pRSHgzBzJTELe3jcmPPU4gjGdLcMEwl-1qoYeTlMVz__wJ5qoVYS2V1IffehLHeKGehuo3VZ41ZhfpXjaoNSKj6XpIwojizA5fiXqKpaO2EOunigUdwRq7njg9RUThjVaW7KXiKL3K8-QWOjNqRaYniaNO76pnR_DGlWlcqoY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fua%2Fnews%2Fosoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku%3Ffbclid%3DIwAR3ufwkJyOprMKmx4FKgUNpeyrvV6qZ2g4aLuM9sl6a65NbXW-YZTmyFV1o&h=AT3OCzDY8wu5E-u_3eaaesG_9dhKeIWVFFBUUHDsEHXqZsjxhqR4dwa7rOArLxt-Z0AqH4yf8KXovuje5e6baXxhl92Pag1GiD_eFcpxcbI6Wm6wKiq4HwliKQJtOD-ybJBp&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2plKvznSgbqjyhO1pRSHgzBzJTELe3jcmPPU4gjGdLcMEwl-1qoYeTlMVz__wJ5qoVYS2V1IffehLHeKGehuo3VZ41ZhfpXjaoNSKj6XpIwojizA5fiXqKpaO2EOunigUdwRq7njg9RUThjVaW7KXiKL3K8-QWOjNqRaYniaNO76pnR_DGlWlcqoY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fua%2Fnews%2Fosoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku%3Ffbclid%3DIwAR3ufwkJyOprMKmx4FKgUNpeyrvV6qZ2g4aLuM9sl6a65NbXW-YZTmyFV1o&h=AT3OCzDY8wu5E-u_3eaaesG_9dhKeIWVFFBUUHDsEHXqZsjxhqR4dwa7rOArLxt-Z0AqH4yf8KXovuje5e6baXxhl92Pag1GiD_eFcpxcbI6Wm6wKiq4HwliKQJtOD-ybJBp&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2plKvznSgbqjyhO1pRSHgzBzJTELe3jcmPPU4gjGdLcMEwl-1qoYeTlMVz__wJ5qoVYS2V1IffehLHeKGehuo3VZ41ZhfpXjaoNSKj6XpIwojizA5fiXqKpaO2EOunigUdwRq7njg9RUThjVaW7KXiKL3K8-QWOjNqRaYniaNO76pnR_DGlWlcqoY

