
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 

ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ    У ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ 

КАРАНТИНУ 

 

СЛАЙД 1 

Карантин у закладі дошкільної освіти – це комплекс заходів щодо 

запобігання поширенню інфекційних захворювань серед дітей. Існують певні 

норми і правила, як вести себе при карантині, співробітники закладів 

дошкільної освіти і батьки повинні їх дотримуватися. 

Карантинні заходи допоможутьдитиніуникнутизустрічі з інфекцією 

абовірусом, ізоляція не допустить поширення недуги. 

 

Ураховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку та їх розвитку, 

організація освітнього процесу у закладах дошкільної освітиу період 

оголошення карантину буде здійснюватися з родинами вихованців. 

 

Завданням педагогічних колективів ЗДО є внесення змін в планування 

освітнього процесу, у звязку з карантином та переходом на дистанційну 

форму взаємодії: 

Річний план роботи ЗДО; 

План роботи медперсоналу ЗДО; 

Перспективне та календарне планування вихователів, спеціалістів: 

практичного психолога, інструктора з фізичного виховання, музичного 

керівника, вчителя-логопеда та інших спеціалістів ( спеціальні ЗДО). 

 

СЛАЙД 2 

Для ефективної організації запобіганню поширення по території 

України коронавірусуCOVID-19 в умовах обмеження освітнього  процесу, 

рекомендуємо використовуватиз родинами вихованцівзакладів дошкільної 

освіти  форми дистанційної взаємодії: електронна пошта, а також ЗДО, 

Viber, форуми, чати, веб-сервіси тощо. 

 

СЛАЙД 3 

 

Організація роботи

1. ПРОВЕДІТЬ РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНУ РОБОТУ: ІНФОРМУВАННЯ 

ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЩОДОІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

РЕАГУВАННЯ НАВИЯВЛЕННЯ СИМПТОМІВ 

 

СЛАЙД 4 

Основні профілактичні індивідуальні заходи 
До основних індивідуальних профілактичних заходів належать: 

гігієна рук – часте миття з рідким милом або обробка 
спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після  



кожного контакту з тваринами, відвідування громадських місць, 
використання туалету, прибирання, перед приготуванням їжі тощо; 

гігієна кашлю – прикриття роту та носа при кашлі та чханні 
зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою, яку необхідно  
знешкоджувати відразу після використання; 

утримання від контактів з особами, що мають симптоми 
респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі, або 
збереження обов’язкової дистанції та обмеження часу при контакті (не 
менше 1 метра); 

утримання від дотиків обличчя руками; 
у разі виникнення симптомів захворювання, таких як 

лихоманка, кашель, ломота в тілі тощо, слід залишитися вдома та 
утриматись від відвідування місць скупчень людей; 

використання медичної маски лише за наявності респіраторних 
симптомів, перечислених вище, її своєчасна заміна (кожні 3 години або 
негайно після забруднення) з подальшим знешкодженням та миттям рук з 
милом або обробкою рук спиртовмісним антисептиком відразу після 
знімання маски. 

 

ВАЖЛИВО, ЩОБ БАТЬКИ ЗНАЛИ, ЯК ДІЯТИ В СИТУАЦІЇ 

КАРАНТИНУ ТА ВІД ЧОГО БЕРЕГТИ ДІТЕЙ. 

Медики рекомендують батькам під час карантину: 

 мінімізувати контакти з іншими дітьми,  

важливоуникатимісцьмасовогоскупчення людей 

 (театр,кіно,магазин, музичні виступи, спортивні змагання тощо),  

створити максимальнокомфортні умови, щоб посилити дитячий 

імунітет. Так чином організм будеактивніше чинити опір вірусам.  

В оголошенийперіод карантину уважніше 

спостерігати за дитиною на предмет дотримання нею гігієни і санітарних 

правил, вимірювати температуру, стежити за апетитом, активністю, 

загальним станом. 

Уразіпідвищеноїтемпературидитинамаєзалишитисявдома до 

повногоодужання та одразуотриматиконсультаціюсімейноголікаря. 

 

 БАТЬКАМ ПОТРІБНО:  

попроситидітей не підходитиближченіж на 1 метр до людей, 

щокашляють, чхаютьабомають жар 

під час кашлю абочханняприкривати рот і ніспаперовоюхустинкою, яку 

потімнеобхідновикинути; чхатитакож правильно у згинліктя 

нагадуватидітям про обов’язковемиття рук перед прийомомїжі та 

післявідвідуваннявбиральні (мити руки потрібнощонайменше 20 секунд 

абовикористовуватидезінфекційнізасоби для рук) 



попроситидітейутриматисявідприйомуїжі з загальних упаковок або 

посуду (горішки, чіпси, печиво та інші снеки), кудибагато людей занурюють 

руки 

проситидітейуникатипривітальнихобіймів і рукостискань, 

покиепідеміологічнаситуація не стабілізується 

ТАКОЖ РОДИНАМ РАДИМО:  

посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та 

дезінфекції об’єктів, яких торкається велика кількість людей, провітрювати 

приміщення(проводьте процедури відповідно до таких вимог: вранці і 

ввечері робіть вологе прибирання із застосуванням миючих та дезінфікуючих 

засобів; обробляйте деззасобами іграшки, дитячий посуд; провітрюйте 

приміщення). 

В періодзнаходженнядитинивдома –завдання педагогічних колективів ЗДО 

допомогти батькам правильно організувати життєдіяльність дитини у 

продовж дня та намагайтисяйогодотримуватися: 

 

розпорядку дня (ранкова гімнастика, харчування, складіть список ігор та 

важливих справ для дитини, не 

забувайте про обов’язковещоденнеперебуваннядитини на свіжомуповітрі). 

 

СЛАЙД 5 

 

 

1. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ІНФОРМУЙТЕ РОДИНИ ВИХОВАНЦІВ ЩОДО 

ЗАЙНЯТОСТІ ДІТЕЙ У ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ 

КАРАНТИНУ; 

 

Розробити рекомендації для родин вихованців щодо зайнятості дітей у 

період оголошення карантину. 

Як цікаво та змістовно організувати дозвілля дитини дошкільного віку 

батькамдопоможуть дізнатися матеріали викладені на електронних 

платформах: електронна пошта, Viber, форуми, чати, веб-сервіси, фейсбук-

група «ДОШКІЛЛЯ СУМЩИНИ» тощо. 

Завдання педагогам ЗДО.Під час дистанційної взаємодії з родинами 

розміщувати на електронних ресурсах (враховуючи вік дітей, зміст 

освітньоїпрограми за якою працює ЗДО): 

цікаві посилання на корисні сайти,  

розвивальні завдання, ігри та вправи з різних видів діяльності, 

відповідну література для опрацювання: казки, оповідання, вірші, 

скоромовки,  лічилки, потішки тощо.  



Консультації та поради від інших спеціалістів. 

 

СЛАЙД 6 

 

 

Як цікаво та змістовно організувати дозвілля дитини дошкільного віку 

можнаознайомитися тут: 

https://childdevelop.com.ua/ 

https://besmart.study/ 

http://www.child-thinking.com.ua/ 

http://detsky-mir.com/ 

https://kazky.org.ua/ 

Це наше і цетвоє - YouTube 

https://www.manamonster.com/uk 

http://igraem.pro/ 

http://www.raskraska.com/ 

http://www.doshkolniki.com/ 

https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-detsad/ 

 

Для отримання актуальної інформації, рекомендацій щодо  
планування та організації роботи та донесення її до працівників, 

користуйтесь надійними 

джерелами:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public, https://phc.org.ua/,https://moz.gov.ua/. 

СЛАЙД 7 

 

Бережіть своїх дітей та свої сім'ї! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchilddevelop.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2RRpEgk3nINwK_A42_deuGios6tcy-MCCp98hrf1wUzHb7YWFJrbWhdgM&h=AT3XxzmSAilqXZpnXq7LNxxO6JhD9jYBgKs02KW4qDYVA15YUG8qrSOzJySUgt2J5l_dg97JSAUgMJNJxIye0aNxUAcpeVjTa7yCHOiy03ZG9MPxeUDcV294mjK-e2fPKYbmexyEPnzjEhShGczzV20OiIE_8ZlH7g
https://besmart.study/?fbclid=IwAR1IlpYQJpMorswLYTW8tRw0XxLH4vD2jAKT14thFMk9Z0NBFvZrmqJNTP8
http://www.child-thinking.com.ua/?fbclid=IwAR3BeZCSn9Iqg-6z2xqnbUDNJqCO6m12ftXyA2PWXtBNOtrHFg0kfP1lNik
http://detsky-mir.com/?fbclid=IwAR21cCCyVKHS8I05AzHK7giMeacveKdfEnPqFhIvfgdrId7X-2L-LpCL8GY
https://kazky.org.ua/?fbclid=IwAR1xcU1gYQeOlp67Xrbm2ixFrJZuP_NMALqnJuGNpP1cRjwCLoPDD6bR-h8
https://www.manamonster.com/uk?fbclid=IwAR243hhHCcrDrW54OeV3c2xNeTuhZcqY51qdGNp2cg1SiCM85EKKJ3DmXoo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Figraem.pro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0So41OzhFq7NOGGYrF4lrQTBgOJc_aYo_uY4OpJBQ0pXwAmuYjzFSucy0&h=AT3oZkqIGGXeCEqUE9cTq4YelDF1TLaMdmQ4tF5aOPeuKWGLGz8AC4Fu0sG-O7BCM7aKa7dWUtby6TfKOMTQKFVmbghsAwc0u6qZPJht8-uj1eKTQW72K270Mz9X9EtkvZSQn8XLS-g6_rv809AyI5aPcFQd0uKDXw
http://www.raskraska.com/?fbclid=IwAR3UsjApuBwiC1BELRCdY6SqgYFO88XCcXp_Gdl_hSKyLTVeLSSIYIPUDs8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.doshkolniki.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1O3oNAeK281ths7Bz30JX9h7MwNAHja6Ww7_GuLILmR9V4aoAHUfGSWD4&h=AT0hdpBuEsoabG73tB-YzsGyPriB71WM_J-pQQdEWlP49asYZg951GFBp1NC5IQZdtKwgFSCjoglXc_Hv1lja41SJWXm4pvJzEUChRAKD36l5V7rFGyvO8egZKRZLqsw-RWNYA4rAuTqIjQJXnzLJYbkPnptgtlRbg
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-detsad/?fbclid=IwAR2UluzYublSxfl_kRM40wkoVEwpTTj2WPZ1fX6lE-CaSH7aG2RPg1QTZmY
https://www.who.int/emergencies/diseases/
https://phc.org.ua/
https://moz.gov.ua/
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