
 

 

 

 

 

Рішення № 4 

колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 

 

30.06.2020                                                                                    протокол № 2 

 

Про виконання рішення № 3 колегії Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації  від 12.11 2019 

року «Про  стан забезпечення обов’язкової 

дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку 

 

    Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу загальної 

середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Гаркавенко Т.В., колегія відзначає, що в області 

реалізується державна політика у сфері дошкільної освіти, зокрема, щодо 

забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. 

Одним із пріоритетів дошкільної галузі Хмельницької області є забезпечення 

якісної доступної дошкільної освіти кожній дитині відповідного віку, в тому 

числі  для дітей п’ятирічного віку.  

   У закладах дошкільної освіти області станом на кінець 20019/2020 

навчального року  виховувалось 13312  дітей  старшого дошкільного віку. Ще  у 

старших групах виховувалось  769 дітей, яким 6 років виповниться після 1 

вересня 2020 року і  вони за бажанням батьків  можуть піти в 1 клас у  

2020/2021 навчальному році. Всього у закладах дошкільної освіти 

функціонувало 443 старших групи та 557 різновікових груп, які відвідували  

діти старшого дошкільного віку разом з дітьми середнього та молодшого 

дошкільного віку. 

   В області закладами дошкільної освіти охоплено 97 % дітей старшого 

дошкільного віку. Ще 3 % дітей 5-ти річного віку були охоплені варіативними 

формами дошкільної освіти  

             Проблемним залишається    питання щодо наповнюваності старших 

груп дітьми у міській місцевості, зокрема, значно перевантажені старші групи у 

містах Хмельницький, Кам`янець-Пдільський, Волочиськ, Славута, Городок, 

смт. Летичів, смт. Ярмолинці. Це перешкоджає здійсненню освітнього процесу 

на належному рівні, негативно впливає на якість освітніх послуг та здоров`я 

дітей. 

         Враховуючи вищезазначене та керуючись чинними законодавчими          і 

нормативно-правовими актами в галузі дошкільної освіти,  

 

КОЛЕГІЯ  УХВАЛЮЄ: 

1.     Інформацію «Про виконання рішення № 3 колегії Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  від 12.11 2019 року «Про стан забезпечення 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

від 03.07.2020 №  172 - од 



обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку» взяти до 

відома. 

 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації продовжити координацію 

діяльності місцевих органів управління освітою щодо забезпечення 

обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку 

                                                                                                                      Постійно 

3.     Керівникам місцевих органів управління освітою: 

3.1.  Продовжити забезпечення  виконання чинного законодавства щодо 

створення умов для одержання обов’язкової  дошкільної освіти дітьми 

старшого дошкільного віку в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу 

згідно з   Базовим компонентом  дошкільної освіти. 

                                                                                                                     Постійно 

3.2. Відповідно до потреби організовувати варіативні форми дошкільної освіти 

з метою залучення до підготовки до навчання в школі всіх дітей старшого 

дошкільного віку, які проживають на території міста, району, об’єднаної 

територіальної громади.    

                                                                                                              Постійно 

3.3.  Спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування продовжити роботу щодо поліпшення матеріально-технічної 

бази та програмно-методичного забезпечення закладів дошкільної освіти.  

                                                                                                                    Постійно                                                                                                          

3.4. Продовжити роботу щодо створення комфортних умов для життєдіяльності 

та освіти дітей шляхом приведення до норми наповнюваність груп у 

дошкільних закладах міської місцевості та забезпечення доступності 

дошкільної освіти дітям сільської місцевості.  

                                                                                                                     Постійно 

     

4.     Контроль   за    виконанням  цього  рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Голова колегії                                                                                   Олег ФАСОЛЯ   

 

 

 

 

          

 

 


