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Про організацію роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку, які не відвідують заклади 

дошкільної освіти 

 

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634 

«Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного  

і молодшого шкільного віку», інструктивно-методичного листа Міністерства 

освіти  і науки України 10.08.2021 №1/9 – 406 «Щодо окремих питань  

діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році», з метою 

100% охоплення дітей старшого віку дошкільною освітою  

 
 НАКАЗУЮ: 

 
1.  Методисту ЦОТ Управління освіти Провозьон В.Г.: 

1.1. Контролювати роботу закладів дошкільної освіти щодо 100% 

охоплення дітей старшого віку дошкільною освітою. 

Протягом року 

1.2. Здійснювати оперативний контроль за організацією роботи закладів 

дошкільної освіти щодо охоплення дітей старшого віку 100% дошкільною 

освітою. 

Постійно 

2. Завідувачам закладів дошкільної освіти: 

2.1. Створити банк даних дітей старшого дошкільного віку, які                            

не відвідують заклади дошкільної освіти. 

До 01.10.2021 

2.2. Розробити план заходів щодо 100% охоплення дітей дошкільною 

освітою. 

До 01.10.2021 
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2.3. Проводити роботу щодо створення груп короткотривалого 

перебування дітей у закладах дошкільної освіти. 

Протягом року 

2.4. Укласти угоди та розробити заходи із закладами загальної середньої 

освіти про співпрацю з питань навчання і виховання дітей старшого 

дошкільного віку та підготовки їх до навчання у школі на безоплатній основі. 

До 29.09.2021 

2.5. Поширювати практику здійснення соціально-педагогічного патронату 

для дітей, які не відвідують заклади дошкільної освіти, в тому  числі з вадами 

психофізичного розвитку. Надавати методичну, діагностичну і консультативну 

допомогу сім’ям. 

Протягом року 

2.6. Активізувати роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку 

шляхом організації різних форм (батьківські збори, конференції, клуби, центри 

консультування, у тому числі електронні, школи для батьків, постійно діючі 

спеціальні лекторії, виставки навчально-методичних посібників, тощо)  

з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом. 

Протягом року 

3. Методисту ЛКТО Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей наказ 

на офіційному сайті Управління освіти. 

До 25.09.2021 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

   

 

 

Начальник Управління освіти                                              О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Посада  ПІБ Підпис  Дата  

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління освіти 

 

Паламар Д.Л.   

3.  Методист ЦОТ Управління освіти 

 

Провозьон В.Г.   

  

 

 
Провозьон            Грицун 


