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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА:  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ

Основними принципами державної політики у сфері дошкільної 
освіти є: доступність освітніх послуг для кожного громадянина; рів-
ність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, 
усебічного розвитку кожної дитини; єдність розвитку, виховання, нав-
чання і оздоровлення дітей; єдність виховних впливів сім’ї і закладу 
дошкільної освіти; наступність і перспективність між дошкільною та 
початковою загальною середньою освітою; світський характер освіти 
у державних і комунальних закладах дошкільної освіти; особистіс-
но-орієнтований підхід до розвитку дитини; демократизація та гума-
нізація педагогічного процесу; відповідність змісту, рівня й обсягу до-
шкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини до-
шкільного віку; інші засади, визначені Законом України «Про освіту».

Завданнями дошкільної освіти є формування основ соціальної 
адаптації та життєвої компетентності дитини; виховання елементів 
природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-цін-
нісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-ціннісного 
ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвитку по-
треби реалізації власних творчих здібностей.

Основними стратегічними цілями державної політики є забезпе-
чення доступу до якісної дошкільної освіти шляхом подолання черги 
до закладів освіти, а також підвищення соціального статусу педагогіч-
них працівників шляхом підвищення рівня оплати праці.

Реалізація Плану дій Уряду з поетапного створення 
додаткових місць у закладах освіти для дітей 

дошкільного віку

У сфері дошкільної освіти ключовою проблемою є невідповідність 
існуючих потреб можливостям забезпечення здобуття цієї освіти діть-
ми дошкільного віку.

Саме тому Урядом було затверджено план дій на 2017–2019 рр. по-
етапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей до-
шкільного віку. Очікувані кількісні показники створення додаткових 
місць у закладах освіти в 2017–2019 рр. для дітей дошкільного віку 
передбачені за рахунок та в межах видатків державного та місцевих 
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бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел фі-
нансування (розпорядження КМУ від 6 грудня 2017 р. № 871-р (зі змі-
нами)).

План дій розроблено на підставі регіональних планів створення 
додаткових місць для дітей дошкільного віку, відповідно з 2017 р. до 
2020 р. передбачено створити додатково 81 974 місця.

Протягом 2017 р. – І кварталу 2019 р. місцевими органами самовря-
дування створено майже 55 тис. додаткових місць для дітей дошкіль-
ного віку (54 903). У 2017 р. створено 27 143 місця, 2018 р. – 24 211 
місць, у І кварталі 2019 року – 3 549 місць.

У 2018 році додаткові місця створено за рахунок розвитку мережі 
закладів, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, а саме:

 – уведено в експлуатацію 33 новобудови;
 – реорганізовано 85 закладів освіти із створенням у них дошкільних 

відділень;
 – реконструйовано 35 закладів дошкільної освіти (ЗДО);
 – відкрито 70 приватних ЗДО;
 – відновлено діяльність 20 закладів, що використовувались не за 

призначенням;
 – відкрито 25 дитячих садків у пристосованих для цього приміщен-

нях;
 – відкрито 412 додаткових груп у функціонуючих ЗДО;
 – інші шляхи створення закладів дошкільної освіти (відновлення 

діяльності закладів, що функціонували, реорганізація із перепрофілю-
ванням у ЗДО) – 51 ЗДО.

Регіональний розподіл уведених в експлуатацію в 2018 р. закладів 
дошкільної освіти подано на рис. 1.

За оперативними даними органів управління освітою, протягом 
2018 року найбільше місць у ЗДО створено в Київській області (3 530), 
місті Києві (3 085), а також в Одеській (2 500), Львівській (2 485), Хар-
ківській (1 676), Івано-Франківській (1 537), Дніпропетровській (1 083) 
областях. Разом із цим до кінця 2019 року для виконання розпо-
рядження Кабінету Міністрів України необхідно створити додатково 
ще 27 071 місце.

Динаміка зміни черги на влаштування дітей у заклади дошкіль-
ної освіти в динаміці (2015–2018 рр.)

Загалом упродовж 2015–2018 рр. черга в ЗДО скоротилась на 63 %, 
зокрема у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. – на 28 % і станом на кінець 
2018 р. становить 33,7 тис. дітей (рис. 2).
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Рис. 1. Кількість уведених в експлуатацію новобудов закладів дошкільної освіти 
в 2018 р. за регіонами, одиниць

Побудовано за даними Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН.
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Рис. 2. Динаміка зміни черги на влаштування дітей у заклади дошкільної освіти 
(2015–2018 рр.), тис. осіб
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Кількість закладів дошкільної освіти в динаміці (2015–
2018 рр.)

За даними Державної служби статистики України, станом на кінець 
2018 р. в Україні функціонувало 14 898 ЗДО (юридичних осіб). У 2018 р. 
порівняно з 2017 р. мережа таких закладів скоротилась на 0,06 % (9 ЗДО). 
Разом з тим простежуються зміни у кількості ЗДО залежно від типу міс-
цевості: у міських поселеннях кількість ЗДО збільшилась на 1 %, у сіль-
ській місцевості кількість ЗДО, навпаки, скоротилась на 0,7 % (рис. 3).

Рис. 3. Кількість закладів дошкільної освіти у динаміці (2015–2018 рр.), одиниць
Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Кількість дітей у закладах дошкільної освіти України  
(2015–2018 рр.)

У ЗДО (зі статусом юридичної особи), за даними Державної служби 
статистики, у 2018 р. здобували освіту 1 278,2 тис. вихованців. Дані, 
наведені на рис. 4, демонструють, що тенденція 2015–2017 рр. до 
збільшення кількості дітей у ЗДО змінюється. Зменшення кількості 
вихованців закладів дошкільної освіти в 2017–2018 рр. властиве як 
міській, так і сільській місцевості: кількість вихованців міських ЗДО 
зменшилась на 1,6 %, сільських – на 3,1 %.
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Рис. 4. Кількість дітей у закладах дошкільної освіти України  

(2015–2018 рр.), тис. осіб
Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Таке зменшення пояснюється демографічними показниками на-
роджуваності (рис. 5).

520,7 503,7 465,9
411,8 397,0 364,0 335,9

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Рис. 5. Динаміка народжуваності дітей в Україні (2012–2018 рр.), тис. осіб 
Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Динаміка кількості дітей, які відвідують заклади дошкільної 
освіти у розрахунку на 100 місць на кінець 2017, 2018 рр.

За даними Державної служби статистики України наприкінці 
2018 р. ЗДО залишаються перевантаженими в більшості регіонів краї-
ни. Проте порівняння з даними кінця 2017 року засвідчує, що у 2018 р. 
перевантаженість закладів дошкільної освіти поступово спадає. Зага-
лом по Україні кількість дітей, які відвідують ЗДО, у розрахунку на 100 
місць скоротилась із 112 до 108 (на 3,7 %). У межах норми заванта-
жені заклади Херсонської, Донецької, Черкаської та Луганської облас-
тей. У 2018 р. до переліку областей, заклади яких завантажені в межах 
норми, додалась ще Харківська область. Суттєві скорочення кількості 
дітей у розрахунку на 100 місць зафіксовані в Одеській, Вінницькій, 
Черкаській областях (скорочення на 9,9 %, 5,8 % та 5,3 % відповідно) 
(рис. 6).
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Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти,  
за віковими категоріями в динаміці (2015–2018 рр.)

Відповідно до розподілу, зображеного на рис. 7, протягом 2015–
2018 рр. частка дітей віком 3–5 років, які відвідують ЗДО, від загальної 
кількості дітей цієї вікової категорії залишається приблизно однако-
вою. У 2018 р. прослідковуються незначні скорочення щодо частки 
дітей віком 3–5 років. По Україні цей показник зменшився всього на 
1,1 %, у міських поселеннях показник зменшився на 0,8 %, а у сіль-
ській місцевості – на 1,6 %.
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Рис. 7. Частка дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти за віковими 
категоріями (віком 3–5 років; 5-річного віку) в динаміці (2015–2019 рр.), %

Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Кількість дітей 5-річного віку, які відвідують заклади дошкіль-
ної освіти, у розрізі регіонів і типу місцевості станом на кінець 
2018 р.

У сільській місцевості мережа закладів дошкільної освіти скорочу-
ється, у містах – зростає.

Вбачаємо дві причини таких змін: міграція населення, в основно-
му молодих людей, які в пошуках роботи їдуть до великих міст; брак 
коштів призводить до закриття закладів дошкільної освіти в ОТГ та 
сільській місцевості.

Відповідно відсоток дітей 5-річного віку, які відвідують ЗДО, у мі-
стах вищий, ніж у сільській місцевості (рис. 8).

Рис. 8. Кількість дітей 5-річного віку, які відвідують заклади дошкільної освіти, 
за регіонами і типом місцевості в 2018 р., % від загальної кількості дітей

Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Відсоток дітей 5-річного віку, які відвідують заклади дошкіль-
ної освіти, у динаміці (2015–2018 рр.)

Представлений розподіл (рис. 9) демонструє, що діти п’ятирічного 
віку, які проживають у міських поселеннях, більшою мірою охоплені 
дошкільною освітою. По Україні впродовж 2017–2018 рр. спостеріга-
лося зменшення охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною осві-
тою як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості (показник 
зменшився на 5,3 % та 5,1 % відповідно). Найсуттєвіші зміни спосте-
рігаються у зменшенні частки дітей 5-ти річного віку в міських посе-
леннях Сумської, Закарпатської, Чернігівської областей (частка дітей 
5-ти річного віку зменшилася на 13,5 %, 12 % та 9,3 % відповідно). 
Серед сільських поселень найсуттєвіші зміни зафіксовані у Черкась-
кій та Рівненській областях (показник зменшився на 11,1 % та 8,8 % 
відповідно).

Відповідно до розподілу, зображеного на рис. 9, з 2015 р. по Украї ні 
прослідковується негативна тенденція до зміни кількості дітей 5-річ-
ного віку, які відвідують ЗДО. У 2018 році цей показник зменшився 
на 2,7 % порівняно з 2017 р. Більш стрімко відбувається скорочення 
кількості дітей 5-річного віку в закладах сільської місцевості, показ-
ник зменшився на 3,2 %. Порівняно з 2017 р. кількість вихованців 
5-річного віку міських ЗДО зменшилась на 2,5 %.

Рис. 9. Відсоток дітей 5-річного віку, які відвідують заклади дошкільної освіти,  
в динаміці (2015–2018 рр.), % від загальної кількості дітей

Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Кадрове забезпечення у сфері дошкільної освіти

Відповідно до даних Державної служби статистики України, освіт-
ній процес у ЗДО в 2018/2019 н. р. забезпечували 137 688 педагогічних 
працівників, серед яких 98,7 % жіночої статі. У міських ЗДО працює 
майже 75 % педагогічних працівників, понад 90 % вихователів-мето-
дистів, понад 80 % практичних психологів і майже 70 % соціальних пе-
дагогів працюють у ЗДО, розташованих у міській місцевості (рис. 10).
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Рис. 10. Розподіл педагогічних працівників закладів дошкільної освіти  
за типом місцевості, %

Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Це пов’язано із загальним скороченням населення у сільській міс-
цевості та міграцією громадян до великих міст. Так, за останні 10 років 
населення у сільській місцевості скоротилось на 1660 тис. осіб, що не 
могло не позначитися на кадровому забезпеченні ЗДО.

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти за освітні-
ми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та віком на 
кінець 2018 р.

Станом на кінець 2018 р. 136,3 тис. штатних педагогічних пра-
цівників системи дошкільної освіти мають освітній ступінь (освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень), зокрема ступінь (освітньо-кваліфіка-
ційний рівень) молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста мають 
47,5 тис. осіб (34,5 %); бакалавра, спеціаліста/магістра – 88,8 тис. 
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осіб (64,5 %). Більшість практичних психологів (96,8 %), соціальних 
педагогів (93,0 %) і вихователів-методистів (93,7 %) мають освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста/ 
магістра. Найбільша частка зі ступенем (освітньо-кваліфікаційним 
рівнем) молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста серед вихова-
телів (40,6 %), асистентів вихователів у інклюзивних групах (30,5 %), 
іншого педагогічного персоналу (29,3 %) (рис. 11).
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Рис. 11. Розподіл педагогічних працівників закладів дошкільної освіти  
за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями)  

на кінець 2018 року, %
Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

За віковим розподілом найбільша частка (61,6 %; 84,8 тис. осіб) пе-
дагогічних працівників у системі дошкільної освіти віком від 36 до 59 
років, найменша (8,1 %; 11,7 тис. осіб) – педпрацівники віком 60 років 
і старше; майже третина (30,3 %; 41,7 тис. осіб) – до 36 років. Зокре-
ма, найбільше педпрацівників до 35 років серед соціальних педаго-
гів (60,9 %) і асистентів вихователів у інклюзивних групах (55,8 %), 
натомість найбільша частка працівників віком   60 років і старше се-
ред директорів (14,2 %) й іншого педагогічного персоналу (10,4 %). 
Три чверті директорів ЗДО й вихователів-методистів віком від 36 до  
59 років (рис. 12).
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Рис. 12. Розподіл штатних (педагогічних) працівників закладів дошкільної освіти 
за віком на кінець 2018 року, %

Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Така ситуація викликана порівняно невеликою заробітною платою 
у сфері дошкільної освіти, що не може конкурувати із більш оплачува-
ними сферами зайнятості. Саме це спричиняє відтік молодих спеціа-
лістів до інших сфер зайнятості.

Облікова кількість штатних (педагогічних) працівників закла-
дів дошкільної освіти у віці до 35 років за регіонами на кінець 
2018 р.

За регіональним розподілом найбільше педагогічних працівників 
у віці до 35 років працюють у місті Києві, Дніпропетровській і Львів-
ській областях, найменше – у Луганській і Кіровоградській областях 
(рис. 13).
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Рис. 13. Розподіл облікової кількості штатних (педагогічних) працівників  
у віці до 35 років за регіонами на кінець 2018 року, осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Облікова кількість штатних (педагогічних) працівників закла-
дів дошкільної освіти у віці 60 років і старше за регіонами на кі-
нець 2018 р.

Загалом по Україні частка педагогічних працівників у віці 60 років 
і старше становить 8,1 %. Водночас за регіональним розподілом най-
більше педагогічних працівників цієї вікової категорії зафіксовано у 
місті Києві (13,6 % від загальної кількості по Україні) і Дніпропетров-
ській області (11,9 % від загальної кількості по Україні), найменше – 
у Луганській області (0,8 % від загальної кількості по Україні), також 
менше 2,0 % педпрацівників у віці 60 років і старше в Тернопільській і 
Сумській областях (рис. 14).
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Рис. 14. Розподіл облікової кількості штатних (педагогічних) працівників  
у віці 60 років і старше за регіонами на кінець 2018 року, осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Облікова кількість штатних працівників закладів дошкільної 
освіти, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рі-
вень) молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста, за регіо-
нами на кінець 2018 р.

Серед штатних працівників системи дошкільної освіти з освітнім 
ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого бакалавра/
молодшого спеціаліста найбільша частка простежується в Дніпропе-
тровській області (11,9 % від загальної кількості по Україні) і м. Києві 
(7,7 % від загальної кількості по Україні), найменша – у Чернігівській, 
Луганській, Рівненській, Сумській і Івано-Франківській областях (мен-
ше ніж 2,0 %) (рис. 15).
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Рис. 15. Розподіл облікової кількості штатних працівників, які мають освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) молодшого бакалавра/молодшого 

спеціаліста, за регіонами на кінець 2018 року, осіб
Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Облікова кількість штатних працівників закладів дошкільної 
освіти, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рі-
вень) бакалавра, спеціаліста або магістра, за регіонами на кінець 
2018 р.

За регіональним розподілом найбільша кількість працівників з 
освітнім ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеці-
аліста/магістра зафіксована в місті Києві і Дніпропетровській області 
(9,8 % і 7,6 % від загальної кількості по Україні відповідно); наймен-
ше – у Луганській (1,1 % від загальної кількості по Україні), Кірово-
градській і Чернівецькій (по 2,4 % від загальної кількості по Україні) 
областях (рис. 16).
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Рис. 16. Розподіл облікової кількості штатних працівників, які мають освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра,  

за регіонами на кінець 2018 року, осіб
Побудовано за даними Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Отже, кількість працівників з освітнім ступенем(освітньо-кваліфі-
каційним рівнем) бакалавра, спеціаліста або магістра майже втричі 
перевищує кількість працівників, що мають освітній ступінь (освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень) молодшого спеціаліста або молодшого 
бакалавра. Вагома причина, що обумовлює такий стан, полягає, зокре-
ма, в обсягах державного замовлення на підготовку фахівців у галузі 
знань 01 «Освіта/Педагогіка». Так, наприклад, обсяг державного за-
мовлення на бакалавра за останні три роки перевищує обсяг держав-
ного замовлення на молодшого спеціаліста приблизно у п’ять разів.
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Результати всеукраїнського опитування учасників освітнього 
процесу щодо організації освітнього середовища в закладах до-
шкільної освіти

Із 9 по 19 квітня 2019 року тривало всеукраїнське дослідження яко-
сті дошкільної освіти. Воно проводилось Державною науковою уста-
новою «Інститут освітньої аналітики» у співпраці з Міністерством 
освіти і науки України відповідно до виконання пункту 1.2.7. Опера-
тивного плану Міністерства освіти і науки України на 2019 рік, затвер-
дженого наказом МОН від 25.01.2019 р. № 61.

Дослідження проведено шляхом опитування учасників освітнього 
процесу, обробки анкет і аналізу даних про освітні програми, кадро-
вий потенціал, контингент дітей, матеріальні, фінансові та психоло-
гічні умови, що створені в ЗДО для забезпечення безпечної життєді-
яльності та розвитку дитини. 

Для формування вибірки використано дані інформаційно-телекому-
нікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (ІТС ДІСО).

Кадровий склад директорів
Виконання щоденних обов’язків директора ЗДО передбачає воло-

діння ним певними компетентностями. Результати анкетування доз-
воляють стверджувати, що загалом майже половина респондентів 
(46,2 %) повністю володіє знаннями з фінансової грамотності і більше 
третини (39,3 %) – з освітнього менеджменту. Разом з тим лише кожен 
п’ятий повністю обізнаний щодо організації інклюзивного освітнього 
середовища і лише 3,0 % володіють іноземною мовою (рис. 17).

39,3

2,9

20,0

46,2

Менеджменту

Володіння іноземною мовою

Навичками з організації інклюзивного
освітнього середовища

Фінансової грамотності

Рис. 17. Розподіл відповідей директорів за володінням  
відповідними навичками, % 

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
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Дві третини директорів – учасників анкетування – констатують, що 
ЗДО забезпечені педагогічним і медичним персоналом (66,1 % і 65,0 % 
відповідно). Кращою виглядає картина щодо забезпечення непеда-
гогічними кадрами (техперсоналом, обслуговуючим персоналом), а 
саме: три чверті респондентів наголошують, що очолювані ними за-
клади повністю забезпечені непедагогічним персоналом (рис. 18). Ра-
зом з тим 98,3 % вихователів зазначають, що мають помічника вихо-
вателя.

66,1

73,8

65,0

Педагогічними працівниками

Непедагогічним персоналом (техперсоналом,
обслуговуючим персоналом)

Медичним персоналом

Рис. 18. Розподіл відповідей директорів за забезпеченістю закладу освіти 
необхідним персоналом, %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Кадровий склад вихователів
Сформовані у вихователя професійні компетентності є запорукою 

успішної реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, а отже, і 
формування соціалізованої особистості вихованця, підготовленого 
для подальшого навчання на інших рівнях освіти. Відповідно до ре-
зультатів анкетування, більшість вихователів мають необхідні компе-
тентності. Найбільше серед респондентів таких, що мають чітке уяв-
лення про наповнюваність та розвивальний ефект середовища для 
дітей (75,4 %) та вміють створювати умови й ситуації для розвитку 
базових навичок дитини (73,9 %). Найменше серед опитаних здатні 
визначати програму особистісного розвитку дитини (53,3 %) і володі-
ють сучасними педагогічними технологіями (56,5 %) (рис. 19).
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та розвивальний ефект середовища для дітей

своєї групи

Використовую критерії розвитку дітей
для аналізу їх розвитку

Рис. 19. Розподіл відповідей вихователів за володінням відповідними  
навичками, %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Формування психологічних умов функціонування закладів  
дошкільної освіти

Результати відповідей директорів і вихователів – учасників дослі-
дження – дають підстави говорити, що у більшості закладів постій-
но організовуються зустрічі й консультації з членами педагогічного 
колективу з обговорення організації освітнього процесу. Проводять-
ся регулярні наради, супервізії, під час яких обговорюються питання 
щодо розвитку й виховання дітей у ЗДО. Це зазначили більше 80,0 % 
директорів і вихователів. Три чверті респондентів стверджують, що 
концепція розвитку закладу освіти містить ключові характеристики, 
що сприяють формуванню комфортного психологічного клімату для 
успішної організації освітнього процесу в закладі освіти (рис. 20).
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зустрічі й обговорення питань щодо розвитку
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співпраця з батьками, ставлення до різних

культур тощо) 
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колективу (загальні збори) для вироблення
загального розуміння концепції розвитку закладу

освіти

Директори Вихователі

Рис. 20. Розподіл відповідей респондентів, які повністю погоджуються  
з твердженнями щодо створення для членів колективу умов, необхідних  

для роботи за різними напрямами, %
Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Співпраця колективу ЗДО з батьками (законними представниками) 
вихованців також сприяє формуванню позитивного психологічного 
клімату і забезпечує комфортні умови перебування дітей у закладі 
освіти. Майже 80,0 % директорів і трохи більше 80,0 % вихователів, 
що взяли участь у дослідженні, відзначають, що батьків (законних 
представників) регулярно інформують про прогрес розвитку і вихо-
вання їхніх дітей. Проте серед батьків (законних представників) це 
констатують 72,4 % респондентів. Незначна різниця у відповідях рес-
пондентів спостерігається і щодо об’єктивного вирішення конфліктів 
між закладом освіти і батьками дітей (85,0 % директорів і вихователів 
та 78,4 % батьків (законних представників). Майже три чверті батьків 
(законних представників) наголошують, що їм регулярно надаються 
консультації щодо виховання й розвитку дітей. Серед працівників за-
кладу освіти цей відсоток вищий (83,6 % директорів і 87,4 % виховате-
лів). Різниця у 12,6 % спостерігається у відповідях директорів (77,1 %) 
та батьків вихованців (законних представників) (64,5 %) щодо до-
ступності звітів про діяльність педагогів у закладі освіти (рис. 21).
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Рис. 21. Розподіл відповідей респондентів, які повністю погоджуються  
з твердженнями щодо співпраці колективу закладу дошкільної освіти  

з батьками (законними представниками), %
Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Про комфортність психологічних умов у ЗДО може свідчити оцін-
ка батьків (законних представників) щодо реалізації складових Ба-
зового компоненту дошкільної освіти та задоволеності їхніх дітей 
відвідуванням освітнього закладу. Більше 80,0 % батьків (законних 
представників) повністю задоволені режимом роботи, спілкуванням з 
ними вихователів і вихователів з їхніми дітьми. Організацію освітньо-
го процесу позитивно оцінюють три чверті батьків (законних пред-
ставників). Харчуванням повністю задоволені майже 70,0 % опитаних 
(рис. 22).



“Освітня аналітика України” • 2019 • № 2 (6)

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ

34

76,1

81,5

80,7

80,5

69

Організація освітньо-виховного процесу

Спілкування дітей з вихователем

Спілкування вихователя з батьками

Режим роботи

Харчування

Рис. 22. Розподіл відповідей батьків (законних представників), які повністю 
погоджуються з твердженнями щодо задоволення роботою закладу дошкільної 

освіти за напрямами, %
Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Троє з чотирьох (75,7 %) батьків (законних представників) – учас-
ників дослідження – вважають, що їхнім дітям подобається відвідува-
ти заклад дошкільної освіти, майже чверть (23,4 %) – скоріше подоба-
ється. Лише 0,1 % опитаних зазначили, що їхнім дітям не подобається 
в закладі освіти, 0,8 % – скоріше не подобається.

За оцінкою більшості батьків (законних представників) стосунки 
у їхніх дітей хороші і з вихователями (86,1 %), і з іншими дітьми в 
групі (76,7 %). Лише по 0,7 % опитаних вважають, що у їхніх дітей по-
гані чи скоріше погані стосунки і з вихователями, і з іншими дітьми 
(рис. 23).
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Стосунки поганіСтосунки скоріше поганіСтосунки скоріше хорошіСтосунки хороші

З дітьми З вихователем

Рис. 23. Розподіл відповідей батьків (законних представників) на питання  
про стосунки дітей у закладі дошкільної освіти, %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
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Крім того, майже всі респонденти (99,4 %) зазначили, що їхні діти 
мають друзів у закладі дошкільної освіти. Розповідаючи про відвіду-
вання закладу освіти, діти у більшості виражають позитивні або ско-
ріше позитивні емоції. Так, 70,3 % батьків (законних представників) 
відзначають, що їхні діти виражають позитивні емоції, розповідаючи 
про інших дітей (70,3 %) або про вихователів (82,6 %). Майже півтора 
відсотка респондентів відмічають, що їхні діти виражають негативні 
й скоріше негативні емоції під час розповіді про дітей та вихователів 
закладу освіти (рис. 24).
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НегативніСкоріше негативніСкоріше позитивніПозитивні
Під час розповіді про дітей Під час розповіді про вихователів

Рис. 24. Розподіл відповідей батьків на питання про емоції, які виражає дитина  
під час розповіді про членів колективу, %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Результати дослідження дозволяють констатувати, що сформо-
ваний мікроклімат в більшості (78,0 %) колективів ЗДО сприяє якіс-
ному виконанню професійних обов’язків із забезпечення освітнього 
процесу. Ця оцінка майже однакова і на думку вихователів, і на думку 
директорів, що підтверджує вищезазначений висновок. Відповіді рес-
пондентів практично співпадають і щодо співпраці колективу закла-
дів з батьками (законними представниками) дітей, де майже 70,0 % 
опитаних вказують на регулярну взаємодію щодо розвитку дітей. Як 
наслідок, майже 78,0 % батьків (законних представників) задоволе-
ні роботою закладів освіти, більше 81,0 % батьків відмічають хороші 
стосунки їхніх дітей з колективом групи і більше 76,0 % наголошують, 
що діти, розповідаючи про дитячий садок, демонструють позитивні 
емоції. Такі результати вказують на те, що в більшості закладів до-
шкільної освіти створені комфортні психологічні умови для розвитку 
й освіти дитини.

Одним з важливих завдань закладу дошкільної освіти є забезпечен-
ня кожної дитини належними умовами для гри, навчання, комфортно-
го перебування в закладі та взаємодії з іншими дітьми. Близькість до 
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місця проживання – аргумент, який для більшості (36,0 %) опитаних 
батьків був визначальним при виборі закладу дошкільної освіти. За-
галом для 44,0 % респондентів була можливість вибрати найкращий 
заклад або піти до того, який порадили родичі/друзі/знайомі (33,0 % 
і 11,0 % відповідно). Кожен третій з десяти батьків (законних пред-
ставників), які брали участь у дослідженні, зазначили, що вибраний 
ними ЗДО є єдиним у їхньому населеному пункті (рис. 25).
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Це один з найкращих дитячих садків
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Близькість дитячого садка до місця роботи

Близькість дитячого садка до місця проживання

Рис. 25. Розподіл відповідей батьків (законних представників) дітей  
щодо причин вибору закладу дошкільної освіти, %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Менше половини директорів – учасників дослідження – зазначають, 
що умови, створені в ЗДО, повністю забезпечують реалізацію Базового 
компоненту дошкільної освіти. Найкритичнішими є напрями з фор-
мування навичок захисту довкілля через здійснення проєктної діяль-
ності та навичок безпечної поведінки на дорозі, про що свідчать дані 
опитування. Зокрема лише чверть директорів вважають, що в закладі 
повністю створені умови для здійснення проєктної діяльності із за-
хисту довкілля. Три респонденти з десяти наголошують, що повністю 
створені умови для вивчення правил дорожнього руху й формування 
відповідних навичок. Натомість, майже 70,0 % опитаних вихователів 
зазначають наявність необхідних умов у групі для здобуття дітьми 
якісної дошкільної освіти. Критичними для вихователів є напрями з 
формування навичок захисту довкілля через здійснення проєктної ді-
яльності та навичок самоконтролю, про що свідчать їхні відповіді: за 
даними майже 55,0 % опитаних у групах повністю створені умови для 
здійснення проєктної діяльності з захисту довкілля; майже 60,0 % ви-
хователів вказують, що в групах створені умови для формування на-
вичок самоконтролю (рис. 26).

Отже, більшість вихованців відвідують ЗДО всі п’ять робочих днів. 
Для 36,0 % батьків (законних представників) основним аргументом 
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при виборі закладу дошкільної освіти є близькість до місця прожи-
вання, а для майже третини – упевненість у тому, що це найкращий за-
клад. Забезпечення необхідних умов в ЗДО для формування способів 
пізнання, розуміння та відображення внутрішньої (психічної) та зов-
нішньої (Всесвіт) картини світу відповідно до Базового компоненту 
дошкільної освіти, вихователі (у межах своєї компетенції) оцінюють 
на 15,0 % вище ніж директори. Три чверті директорів наголошують на 
проблемах зі створенням умов для формування навичок захисту до-
вкілля (освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» Базового ком-
поненту дошкільної освіти), майже 60,0 % – на складнощах із форму-
вання навичок безпечної поведінки на дорозі (освітня лінія «Особи-
стість дитини» Базового компоненту дошкільної освіти). За відпові-
дями вихователів ці показники становлять 54,5 % і 75,2 % відповідно. 
Аналіз відповідей директорів і вихователів ЗДО, що умови для якіс-
ного провадження освітньої діяльності лише частково відповідають 
вимогам Державного стандарту дошкільної освіти.

Результати освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти
Вихователі оцінили рівень сформованості компетентностей у вихо-

ванців їхньої групи наступним чином: більшість респондентів вказа-
ли, що на високому рівні розвинені такі компетентності: символічні 
(гра, уява) (55,4 %), трудової діяльності (52,0 %), поводження у при-
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Рис. 26. Розподіл відповідей директорів та вихователів щодо створення умов  
для реалізації видів діяльності (показник – повністю створені), %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
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родному довкіллі (59,2 %). На рівні вище середнього розвинені ком-
петентності мислення (65,0 %), комунікативні (51,5 %), малювання і 
рукоділля (51,5 %), мовленнєво-пізнавальні (62,4 %) й елементарні 
математичні (50,8 %). Стосовно комп’ютерної грамотності й інозем-
ної мови більшість респондентів вказали, що ці компетентності роз-
винені у дітей на рівні нижче середнього та на низькому рівні (32,7 % 
та 31,7 % відповідно) (рис. 27). Такий розподіл відповідей пояснюєть-
ся специфікою формування у дітей перших уявлень про навколиш-
ній природний і соціальний світ, особливостями пізнання зовнішніх 
властивостей оточуючих предметів. На цьому етапі першочерговими 
завданнями дошкільної освіти є розвиток у дитини навичок мислення 
та пізнання дійсності, а набуття дитиною компетентностей комп’ю-
терної грамотності та іноземної мови відбувається пізніше.
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Рис. 27. Розподіл відповідей вихователів щодо рівня сформованості  
у вихованців їхньої групи відповідних компетентностей, %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
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За даними дослідження, проведеного UNICEF в Україні в березні- 
квітні 2019 року, 93 % матерів вихованців закладів дошкільної осві-
ти вважають, що дошкільна освіта важлива для підготовки дитини до 
шкільного життя і до того, що очікує дитину в шкільному середовищі. 
Загалом більше 98 % дітей готові та швидше готові до продовження 
навчання, обслуговування себе самостійно та спілкування з одноліт-
ками (рис. 28). У державних та комунальних закладах близько 70 % 
вихователів зазначили, що діти повністю готові до таких видів діяль-
ності: спілкування з однолітками, обслуговування себе самостійно, 
продовження навчання. Тоді як у приватних та корпоративних закла-
дах ця частка становить 46 %.
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Рис. 28. Розподіл відповідей вихователів щодо готовністю дітей до різних видів 
діяльності, %

Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Розглядаючи відповіді батьків вихованців щодо занять, які най-
більше подобаються дітям, можна сказати, що більшість батьків об-
рали заняття з малювання (82,6 %), музики (80,1 %) та пізнання до-
вкілля (80,3 %). Менша частка вказала на заняття з рукоділля (66,3 %) 
(рис. 29).

Отже, більшість вихователів вказали на те, що вихованці ЗДО набу-
вають необхідних компетентностей, готові до різних форм діяльності, 
проте більше це проявляється у міських закладах комунальної форми 
власності.

Створення у ЗДО умов для розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами – одна з головних умов упровадження та функціонування 
сучасного закладу для забезпечення якості освіти. Необхідність до-
даткового постійного чи тимчасового супроводу дітей, які мають пев-
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ні особливості розвитку, зумовлена забезпеченням їх прав на якісну 
дошкільну освіту. Дошкільнята, чиї соціальні, фізичні чи психологічні 
особливості потребують спеціальної підтримки, повинні бути забез-
печені належними умовами, додатковою увагою та піклуванням.

За відповідями директорів, 28,2 % закладів дошкільної освіти, а за 
відповідями вихователів, 18,7 % груп відвідують вихованці з особли-
вими освітніми потребами (рис. 30).
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Відповіді вихователів

Рис. 30. Розподіл відповідей директорів і вихователів на питання  
про наявність у закладі дошкільної освіти та в групі дітей з особливими 

освітніми потребами, %
Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Відповіді респондентів (23,6 % директорів) демонструють, що умо-
ви для дітей з особливими освітніми потребами створені приблизно 
у чверті ЗДО. Натомість 27,1 % вихователів вказали, що в групах ство-
рені необхідні умови для дітей з особливими освітніми потребами  
(інклюзивні групи) (рис. 31).
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Рис. 31. Розподіл відповідей директорів і вихователів на питання про створення  
у закладі дошкільної освіти та в групі умов для дітей з особливими освітніми 

потребами (інклюзивні групи), %
Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
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Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».



“Освітня аналітика України” • 2019 • № 2 (6)

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ

41

Створення у ЗДО умов для дітей з особливими потребами потребує 
забезпечення педагогічними працівниками відповідного фаху. Відпо-
віді респондентів вказують, що рівень забезпечення педагогічними 
працівниками, які здійснюють інклюзивну освіту в ЗДО, є недостат-
нім: 20,5 % директорів стверджують, що в закладі є працівники, які 
здатні забезпечувати інклюзивну освіту. Із цим погоджуються 19,8 % 
вихователів (рис. 32).
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Рис. 32. Розподіл відповідей директорів і вихователів на питання про наявність 
педагогічних працівників, які забезпечують інклюзивну освіту в закладі 

дошкільної освіти, %
Побудовано за даними «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища»,  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Більше чверті досліджуваних ЗДО відвідують діти з особливими 
освітніми потребами, проте умови для повноцінного розвитку таких 
дітей створені менш ніж у чверті закладів і лише п’ята їх частина за-
безпечені педагогічними працівниками. Ми можемо констатувати, що 
у досліджуваних закладах дошкільної освіти умови для розвитку ді-
тей з особливими освітніми потребами створені не для всіх дітей і це 
питання додаткового дослідження.

Проведене дослідження якості дошкільної освіти виявило, що учас-
ники освітнього процесу ЗДО відзначають позитивні зміни та оціню-
ють освітній простір як якісний та комфортний для дітей. Однак, для 
здійснення системної оцінки якості дошкільної освіти доцільно про-
вести додаткові дослідження, що стануть основою для реформування 
дошкільної освіти.


