
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Науково-дослідна лабораторія «Дошкільна освіта: історія 

перспективи розвитку в ХХІ столітті» 
 

Науково-методичний центр психологічного та дидактичного  

супроводу НУШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЧЕРКАЩИНИ 
 

 

За редакцією С.С. Попиченко 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Умань – 2020 
 



 

 

2 

УДК 372 (477.46) 

      К64 

 
 

Рекомендовано до друку вченою радою факультету дошкільної та 

спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 

(протокол  № 4 від 23 грудня 2020 р.) 
 

Концепцію розвитку дошкільної освіти Черкащини розробили:  

науково-педагогічні працівники факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини: 

Попиченко С. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

Іщенко Л. В., доктор педагогічних наук, професор 

Кушнір В.М., доктор педагогічних наук, професор 

Гаврилюк С.М., доктор педагогічних наук, професор 

Семчук С.І., доктор педагогічних наук, професор 

Підлипняк І. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент 

Дука Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

Рецензенти:  

Андрющенко Т.К., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради». 

Кривда В.М., директор Початкової школи №1, м. Умань.  

 

 

К 64 Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини / за ред.  

   С. С. Попиченко. – Умань: Візаві, 2020. – 70 с. 

 

 
Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини визначає регіональну 

політику в галузі дошкільної освіти, засади модернізації системи дошкільної 

освіти в закладах дошкільної освіти усіх типів і форм власності Черкаського 

регіону. 

 

 

©УДПУ імені Павла Тичини, 2020. 



 

 

3 

Передмова 

Концепція розвитку дошкільної освіти окреслює основні напрямки 

розвитку дошкільної освіти  та визначає їхні пріоритети.  

Концепція ґрунтується на основних положеннях Конвенції ООН про 

права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Цілях сталого 

розвитку до 2030 року, Європейської рамки якості дошкільної освіти та 

догляду за дітьми, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про охорону дитинства», інших нормативних актах у частині забезпечення 

прав дітей дошкільного віку та узгоджена з Концепцією реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа».  

Концепцію розвитку дошкільної освіти Черкащини розроблено 

відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Концепції освіти 

дітей раннього та дошкільного віку (Національна академія педагогічних наук 

України, 2020), Проєкту Базового компонента дошкільної освіти (2020), 

доручення Прем’єр-міністра України від 18.11.19 №40306/2/1-19 до Указу 

Президента України від 08.11.19 №837 «Про невідкладні заходи з проведення 

реформ та зміцнення держави», Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік та 

з метою забезпечення єдності та наступності процесу реформування 

дошкільної та початкової ланок освіти. 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільна освіта 

є обов’язковою первинною складовою частиною системи неперервної освіти 

в Україні. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює 

належні умови для її здобуття. 

Дошкільна освіта – перша ланка системи безперервної освіти, що 

закладає підґрунтя розвитку особистості дитини, є передумовою її 

самореалізації в подальшому навчанні та розвитку впродовж життя. 

Відповідно до Міжнародної класифікації стандартів освіти (ISCED), 

нульовий рівень освіти - рання дитяча освіта - охоплює два стратегічно 

важливі періоди: ранній вік (від одного року до трьох років) та дошкільний 
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вік (від трьох до шести-семи років).  

Доступна якісна дошкільна освіта у світі розглядається як інвестиція 

держави у людський капітал та суспільство сталого розвитку. Забезпечення 

широкого доступу до якісної дошкільної освіти також є можливістю 

вирішення питання ефективнішої участі жінок на ринку праці.  

Сучасні дослідження свідчать, що діти, які отримали якісну дошкільну 

освіту, мають кращі результати з читання у початковій школі та з 

математичної компетентності в підлітковому віці, а також більше 

можливостей для самореалізації та саморозвитку в дорослому житті.  

Мета дошкільної освіти – забезпечення права дитини раннього віку 

(від одного до трьох років) та дошкільного віку (від трьох до шести-семи 

років) на якісне навчання, виховання та розвиток основними соціальними 

інститутами, що створює можливості для зайнятості батьків та розвитку 

сталого суспільства в цілому. 

Основними інститутами виховання, навчання та розвитку дитини 

раннього та дошкільного віку є сім’я та заклади дошкільної освіти (далі – 

ЗДО) різних типів та форм власності.  

Державна політика у цій сфері спрямовується на формування 

партнерства між цими інститутами, формування культури відповідального 

батьківства, забезпечення доступності та якості надання послуг дошкільної 

освіти, підвищення якості професійної діяльності педагогічних кадрів та 

забезпечення безпечного освітнього середовища у закладах дошкільної 

освіти.  

Ставлення до дітей є найважливішим критерієм цивілізованості 

суспільства. Чим гуманніше та відповідальніше це ставлення, чим щедріший 

духовний та матеріальний внесок у дитинство, тим ефективніше реалізується 

потенціал розвитку кожної людини та суспільства в цілому. 

Дошкільна освіта визначається як цілеспрямований процес виховання та 

навчання дитини від народження до шести-семи років, що базується на 

інтеграції родинного та суспільного дошкільного виховання в контексті 
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національної культури та загальнолюдських цінностей, на сучасних 

досягненнях психологічних і педагогічних наук, на новітніх технологіях 

навчання та виховання, надбаннях світового педагогічного досвіду. 

Основна мета дошкільної освіти – забезпечити гармонійний, різнобічний 

розвиток особистості дитини з  орієнтацією на її цінності та інтереси, 

збереження дитячої субкультури. 

Завдання  та зміст дошкільної освіти визначаються вимогами оновленого 

Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними програмами 

розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Я у Світі», 

«Впевнений старт», «Дитина», «Українське дошкілля», «Соняшник». 

У Законі України «Про освіту» зазначено: «Дошкільне виховання 

здійснюється у сім’ї, дошкільних дитячих закладах у взаємодії з сім’єю і має 

на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх повноцінний 

розвиток, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь і навичок, 

необхідних для навчання в школі». 

Дошкільний вік є унікальним, неповторним за своїм значенням. У 

дошкільному дитинстві відбувається бурхливий, стрімкий фізичний та 

психічний розвиток дитини, закладається підґрунтя її особистості. 

Особливістю цього періоду, на відміну від наступних етапів є те, що він 

забезпечує фундаментальний досвід для подальшого становлення, визначає 

загальний розвиток особистості, проектує майбутнє. 

Значення дитинства полягає у тому, що дитина набуває основ особистої 

культури, її базису, які відповідають загальнолюдським духовним цінностям. 

Це власне людський початок у людині (краса, добро, істина тощо) та 

відповідні йому засоби життєдіяльності (уявлення про дійсність, способи 

активного впливу на світ, прояви емоційно-оцінювального ставлення до того, 

що відбувається). Базис особистісної культури передбачає орієнтацію дитини 

у соціальному довкіллі, природі та у власному житті. 

Усе це визначає непересічне значення дошкільного дитинства, його 

самоцінність, робить дошкільну освіту пріоритетним напрямом розвитку 
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суспільства. 

Для закладів дошкільної освіти нашого регіону є характерною відмова 

від жорстко регламентованих форм навчання. 

Суттєві зміни відбулися у змісті освіти дітей дошкільного віку, в її 

загальному характері, у методах і формах педагогічного процесу. З’явилися 

більш гнучкі форми організації корекційно-педагогічної допомоги малюкам, 

особливо тим, які не відвідують дошкільні заклади. Працюють заклади 

дошкільної, що забезпечує оптимальні організаційні умови наступності між 

дошкільною та початковою ланками освіти. 

На Черкащині діють 626 заклади дошкільної освіти різних типів і форм 

власності, які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного 

віку, виховується 36 589  дітей дошкільного віку. У сучасних умовах 

модернізації дошкільної освіти особлива увага приділяється ролі закладу 

дошкільної освіти (далі – ЗДО), як організатора освітнього середовища що 

надає якісні освітні послуг з дошкільної освіти для розвитку особистості. За 

показниками охоплення дітей віком від 3 до 6 (7) років усіма формами 

дошкільної освіти область останні роки посідає одне з перших місць в 

Україні і становить 99 %, закладами освіти – 97 %. Діти п’ятирічного віку 

охоплені дошкільною освітою стовідсотково. Показник чисельності дітей у 

ЗДО з розрахунку на 100 місць у порівнянні з 2019 роком знизився – із 95 до 

90. Основним завданням ЗДО є забезпечення права дитини на здобуття 

дошкільної освіти, створення сприятливих умови для виховання, навчання, 

збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку формувати здоровий 

спосіб життя (фізичний, психічний, духовний, соціальний),  розвивати творчі 

здібності та інтереси дітей. Для забезпечення права на якісну освіту дітей з 

особливими освітніми потребами в області функціонує 1 ЗДО санаторного 

типу для дітей з латентною туберкульозною інфекцією, 9 закладів 

компенсуючого та 39 – комбінованого типу. У закладах виховуються, 

проходять реабілітацію та корекцію фізичного розвитку 2 388 дітей. На базі 

ЗДО компенсуючого типу працюють консультативні пункти для батьків, які 
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виховують дітей з порушеннями мовлення, фізичного та інтелектуального 

порушення, зору. При 58 функціонуючих ЗДО створено 73 інклюзивні групи, 

в яких навчається та виховується 136 дітей.  

Нинішню ситуацію в дошкільній освіті України можна визначити як 

стадію між старою системою цінностей, установок, звичок і новою, що лише 

формується, і спрямована на забезпечення оптимальних умов виховання і 

навчання особистості. XXI століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, 

структури та змісту дошкільної освіти України. Це пояснюється 

глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних 

орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського 

простору. 

Для розв’язання проблеми необхідно створити належні умови для 

функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних 

закладів; оновити зміст дошкільної освіти відповідно до суспільних потреб та  

інноваційного розвитку науки; впровадити сучасні засоби розвитку, навчання 

та виховання; забезпечити підготовку і видання навчально-методичної 

літератури; удосконалити механізм моніторингу якості дошкільної освіти, 

забезпечити модернізацію підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. 

Модернізація змісту дошкільної освіти України передбачає визначення 

чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські 

тенденції розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на 

національних надбаннях, вітчизняній культурі. Завдання охорони життя і 

збереження здоров’я дітей, їхнього розвитку повинні стати пріоритетними. 

У цих умовах дошкільна освіта України потребує радикальних змін. 

Отже, виникла необхідність радикального перегляду і модернізації 

перебудови системи дошкільної освіти Черкащини в сучасних умовах. Це 

потребує, насамперед, розробки державної політики і цілісної Концепції 

розвитку регіональної системи дошкільної освіти із врахуванням зв’язків 

наступності між суміжними ланками освіти та у взаємозв’язку із соціальними 
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та економічними змінами, що відбуваються у регіоні. 

Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини визначає державну 

політику в галузі освіти, є підґрунтям реформування системи дошкільної 

освіти в закладах усіх типів Черкаського регіону. 

Концепція адресована місцевим органам влади освіти, вищим 

педагогічним закладам ІІ – ІV рівнів акредитації дошкільного профілю, всім 

категоріям працівників системи освіти,  широкому загалу громадськості. 

Основні принципи Концепції: 

- визнання унікальності та обдарованості кожної дитини; 

- цінність дитинства, визнання прав дитини на навчання через гру, 

дослідницьку та проєктну діяльність; 

- створення умов для різнобічного розвитку особистості дитини; 

- визнання цінності співпраці з родиною;  

- забезпечення переходу дитини з домашнього середовища в 

дошкільну освіту; 

- надання послуги раннього втручання (за потребою); 

- наступність дошкільної і початкової освіти; 

- безперервний професійний розвиток педагогічних працівників; 

- державно-громадське управління; 

- міжвідомча взаємодія (забезпечення якісного харчування, 

надання якісних медичних послуг тощо). 

 

Напрями та шляхи реалізації Концепції: 

1.   Доступність освіти для дітей раннього та дошкільного віку   

- Розширення мережі ЗДО шляхом відкриття нових закладів, 

реорганізації закладів освіти із створенням дошкільних відділень, 

реконструкції закладів, відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, 

що тривалий час використовувалися не за призначенням, збільшення частки 

приватних ЗДО, створенню центрів раннього втручання тощо.  
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- Урізноманітнення інституційних форм здобуття дошкільної 

освіти: шляхом відкриття ЗДО у пристосованих приміщеннях, утворення 

мобільних (пересувних) центрів, відкриття груп короткотривалого 

перебування якомога ближче до місця проживання дітей тощо. 

- Створення умов для розвитку мережі приватних та 

корпоративних закладів дошкільної освіти (спрощення ліцензійних умов, 

надання сприятливих умов користування нерухомим майном, земельними 

ділянками територіальних громад, методична підтримка з питань відкриття 

та діяльності приватних закладів). 

- Розроблення дієвих механізмів для державно-приватного та 

публічно-приватного партнерства.  

- Розроблення механізмів для розширення доступу до ЗДО дітей із 

соціально вразливих груп, дітей із родин, які належать до національних 

меншин та корінних народів та дітей з особливими освітніми потребами. 

- Запровадження механізмів підтримки батьків або інших законних 

представників щодо забезпечення різнобічного  раннього розвитку дітей  

- Дотримання вимог чинних Державних будівельних норм із 

урахуванням принципу універсального дизайну при будівництві або 

реконструкції приміщень ЗДО та адаптація існуючих приміщень із 

урахуванням принципу розумного пристосування. 

 

2. Педагогічні кадри ЗДО 

- Внести зміни до навчальних програм закладів вищої освіти, які б 

базувалися на сучасних теоріях розвитку дитини, забезпечували поєднання 

теорії з практикою, починаючи з першого року навчання у закладах 

дошкільної освіти. 

- Здійснення інформаційних кампаній (в тому числі 

профорієнтаційна робота) на місцевому та національному рівнях щодо 

важливості ролі вихователів у забезпеченні якісної дошкільної освіти. 
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- Підвищення оплати праці педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти. 

- Покращення соціального пакету педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти, зокрема збільшення періоду відпустки.  

- Розроблення ефективного механізму мотивації (в т.ч. фінансової) 

якісної професійної діяльності педагогічних працівників ЗДО. 

- Здійснення системного підвищення кваліфікації з метою 

підготовки до роботи за оновленим Базовим компонентом та професійним 

стандартом; 

- Удосконалення системи безперервного професійного розвитку 

педагогічних працівників на основі професійного стандарту вихователя з 

використанням сучасних підходів (педагогічного наставництва, створення 

професійних спільнот). 

 

3. Зміст та організація освітнього процесу     

- Оновлення Базового компонента дошкільної освіти з подальшим 

розробленням рамкової (типової) освітньої програми із забезпеченням 

наступності з Державним стандартом початкової освіти та концепцією Нової 

української школи.  

- Створення сучасних методичних матеріалів для педагогічних 

працівників та батьків на основі оновленого Базового компонента дошкільної 

освіти. 

- Забезпечення необхідними ресурсами (іграшки, навчальні та 

навчально-методичні посібники) вихователів/педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти 

- Залучення батьків дітей раннього та дошкільного віку до 

організації освітнього процесу. 

4. Безпечне та мотивуюче освітнє середовище 

- Забезпечення дотримання чинних вимог щодо наповнюваності 

груп, санітарних норм, норм безпеки. 
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- Оновлення норм харчування, харчових раціонів, вимог до якості 

продуктів для дитячого харчування у закладах дошкільної освіти.  

- Модернізація технологічного обладнання харчових блоків 

закладів дошкільної освіти  

- Розроблення рекомендацій для керівників та педагогічних 

працівників  ЗДО щодо створення сучасного розвивального, безпечного, 

інклюзивного та здорового освітнього середовища (організація предметно-

просторового середовища, забезпечення оптимального розпорядку дня для 

дітей різного віку, культура взаємовідносин між самими дітьми та між дітьми 

і  дорослими, гнучкість просторової організації,  забезпечення можливості 

вільного доступу дітей до іграшок та матеріалів для творчості, можливість 

самостійно ними користуватися, створення осередків для забезпечення 

різних форм роботи/гри/експериментування/творчості, розроблення 

рекомендацій вихователям щодо ефективних стратегій формування дитячих 

спільнот) 

- Здійснення інформаційних кампаній для батьків, педагогічних 

працівників, територіальних громад щодо організації якісного та сучасного 

освітнього середовища. 

 

5. Моніторинг та оцінка 

- Розроблення критеріїв якості дошкільної освіти та їхнє 

погодження з різними зацікавленими сторонами: батьками, дослідниками, 

представниками громадських організацій. 

- Розроблення інструментів для внутрішнього та зовнішнього 

моніторингу якості діяльності ЗДО. 

- Використання міжнародних методик для здійснення оцінювання 

загальної якості дошкільної освіти, зокрема Early Childhood Environment 

Rating Scales (ECERS). 

- Створення комплексної системи моніторингу дошкільної освіти. 
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6. Управління та фінансування 

- Підвищення  професійного рівня управлінських кадрів 

дошкільної освіти в тому числі через організаційно-методичну підтримку 

закладів дошкільної освіти щодо створення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. 

- Посилення спроможності органів місцевого самоврядування 

щодо управління системою дошкільної освіти.  

- Забезпечення фінансування закладів дошкільної освіти за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та розроблення 

механізмів залучення коштів громадськості. 

- Створення умов для розширення публічно-приватного та 

державно-приватного  партнерства.  

- Здійснення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності 

громадськості щодо прав, обов’язків та можливостей партнерства 

заінтересованих сторін системи дошкільної освіти. 
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1. РЕГІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Доступність до якісної освіти починається з дошкільної освіти, оскільки 

саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення 

якісно нового освітнього процесу. 

Вимоги суспільства та держави до вихованості, обізнаності і навченості 

дошкільника, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті, 

визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти, що є мінімально 

необхідним і водночас достатнім для нормального функціонування дитини 

ступенем компетентності. 

Рівень компетентності (обізнаності) дитини-дошкільника – це комплекс 

особистісних якостей та властивостей, розвинених потреб та здібностей, 

елементарних теоретичних уявлень, що складають систему знань, життєво 

важливих практичних умінь, які гарантують здатність реалізувати 

можливості розвитку особистості. 

Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини  визначає регіональну 

політику у галузі освіти, є підґрунтям модернізації системи дошкільної 

освіти в навчальних дошкільних закладах усіх типів Черкаського регіону та 

ґрунтується на основі визначених сучасною педагогікою наступних 

цінностей освіти: 

▪ гуманізм як утвердження поваги, доброзичливого і бережного 

ставлення до людської особистості, заперечення примусу та насилля; 

▪ відкритість людини світові, що постійно змінюється та розвивається; 

▪ самоцінність дошкільного віку, оптимальна самореалізація 

можливостей дитини; 

▪ врахування досягнень попереднього етапу розвитку; 

▪ індивідуалізація та диференціація дошкільної освіти: врахування 

здібностей, інтересів, темпів розвитку дитини; 

▪ створення умов для гармонійного розвитку дитини, незалежно від 

рівня вихідної підготовки. 

Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини покликана: 
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▪ визначити пріоритети в удосконаленні системи дошкільної освіти 

регіону із урахуванням сучасної ситуації; 

▪ визначити оптимальні психологічні та педагогічні умови реалізації 

дошкільної освіти; 

▪ модернізувати зміст дошкільної освіти шляхом підготовки студентів до 

забезпечення різнобічного розвитку дітей відповідно до їх задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей і потреб. 

Для реалізації Концепції необхідно забезпечити: 

• збереження, розширення та підтримки мережі дошкільних  

навчальних закладів різних форм власності, зокрема закладів з інклюзивними 

групами; 

• дотримання вимог законодавства в частині створення умов для 

здобуття високоякісної дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку;  

• розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що проводять 

діяльність за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-

естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо);  

• впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема забезпечення 

комп’ютеризації дошкільних навчальних закладів, підключення до Інтернету; 

• підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної 

освіти, створення інформаційно-методичних комплектів (електронні 

посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази, освітні портали тощо) та 

створення умов для їх використання у системі дошкільної освіти;  

• здійснення моніторингу якості дошкільної освіти; 

• формування у дітей та їхніх батьків культури здорового способу 

життя;  

• налагодження навчально-методичного, ігрового обладнання і 

дидактичних засобів навчання та забезпечення ними дошкільних навчальних 

закладів; 

• модернізацію змісту психолого-педагогічної, науково-методичної, 

практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 



 

 

15 

• підвищення ефективності роботи з батьками (створення ресурсних 

центрів професійного консультування, енциклопедій для батьків тощо);  

• розроблення та запровадження медіа-освіти, створення  

інформаційних дошкільних програм, зокрема «Електронна пошта для 

батьків» тощо. 

 

2. ПРОБЛЕМИ ДИТИНСТВА У КОНТЕКСТІ 

АКТУАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СЬОГОДЕННЯ 

Однією з найважливіших ознак цивілізованого суспільства, показником 

прогресу є ставлення до дитинства. Теоретичне осмислення особливої 

соціокультурної категорії дитинства, трактування її сутності дає нам право 

стверджувати, що дитинство як явище соціальної картини світу є 

загальновживаним, але водночас недостатньо вивченим. 

У педагогічних словниках дитинство трактується як «етап 

онтогенетичного розвитку людини, що охоплює період від народження до 

підліткового віку», як «період інтенсивного фізичного та психічного 

розвитку індивіда, протягом якого відбувається підготовка його до життя 

дорослих.  Ця підготовка забезпечується системою навчання та виховання і є 

наслідком засвоєння індивідом досвіду людства, здобутків його матеріальної 

та духовної культури». 

У науковій літературі знаходимо різноаспектне домінування феномена 

дитинства, з акцентом на засадах життєдіяльності, віковій періодизації, 

змістові обов’язкової сучасної освіти дітей. Як складний багатовимірний 

феномен, дитинство, маючи біологічну основу, опосередковується різними 

соціально-культурними чинниками. Як особливий соціальний феномен 

дитинство носить конкретно-історичний характер.  

У різні історичні періоди розвитку суспільства категорія «дитинство» 

мало різне трактування, по-різному визначалися її зміст і структура, при 

цьому різнилося і ставлення дорослих до дітей. Спектр розбіжностей такого 

ставлення був досить широким і залежав від сприйняття дитинства як 
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суб’єкта або об’єкта культури, суспільства. Як свідчить наш аналіз, до 

усвідомлення того, що дитина має такі самі права, як і дорослі люди, людство 

прийшло лише в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Першочергово 

розглядалися питання не про забезпечення прав дітей у цілому, а тільки 

попереджувальні заходи, які необхідно було здійснити для недопущення 

рабства, експлуатації дитячої праці, торгівлі дітьми тощо. 

Протягом останніх років питання практичного забезпечення прав та 

інтересів  дітей в Україні вирішувалися  з урахуванням розвитку соціально-

економічних процесів, що відбувалися в державі, та відповідно до норм 

міжнародного права у цій сфері. Певною мірою увага приділялася  

виробленню механізмів забезпечення прав дітей. У Сімейному кодексі 

визначено і конкретизовано поняття «дитина». Так, правовий статус дитини 

має особа до досягнення нею повноліття. Сучасним законодавством 

забороняються будь-які види експлуатації дітей, фізичні покарання, а також 

інші види покарань, які принижують гідність дитини. Дитина у свою чергу 

має право чинити опір неналежному виконанню батьками своїх обов’язків, 

поодинокі факти чого можна прослідкувати у сучасній юридичній практиці. 

Беззаперечно, створення законодавства, що забезпечує захист прав дитини, 

засвідчує усвідомлення соціальних вимог, підвищеної уваги до дитинства 

взагалі і до  кожної дитини зокрема. Утім, як зазначають науковці, 

найгострішою залишається проблема відсутності інтеграційного підходу до 

дитинства як до соціального суб’єкта. Вважаємо, що чим більш соціально 

значущим стає дитинство, тим гострішою стає проблема «духовної прірви» 

між дорослим та дитячим світом. Суспільство створило різні структури і 

передало їм свої виховні функції, «власне відрікаючись все більше від 

дитинства як від своєї особливої частини». Це призвело до ситуації, коли діти 

почали знаходитися «поруч, але не усередині дорослого світу». 

Наголошуємо: йдеться про те, що дитина  стала чужою, непотрібною для 

когорти дорослих, байдужих до неї. Дитяче співтовариство сприймається 

лише як сукупність підростаючих людей, яких потрібно виховувати, навчати 
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і впливати за допомогою соціально утворених засобів. Отож, волею обставин 

дитинство не є «особливою підсистемою у системі суспільства, що інтегрує 

всі його відносини», при тому, що у дорослому світі воно набуває все 

більшого соціально-психологічного значення через поглиблення соціальних 

норм самого суспільства. 

Очевидним є серйозний дефіцит уваги, поваги до дитини. У результаті 

ми маємо «відрив усього дорослого співтовариства від дитинства, який досяг 

потворних форм і проявляється у найголовнішому – відсутності 

психологічної налаштованості і готовності до взаємодії з ним». 

Ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, зумовлює кардинальні 

розбіжності між науковими підходами до дитинства як самоцінності та 

реальним становищем дітей у суспільстві. Подолання цих розбіжностей 

передбачає створення суспільством належних умов для розвитку та 

життєдіяльності кожної дитини. Це, насамперед, охорона життя та зміцнення 

здоров’я дітей, забезпечення відповідного рівня матеріального добробуту, 

зміст освіти та  засоби педагогічного впливу, соціалізуючі можливості сім’ї, 

суспільна та державна турбота про дітей і законодавчі норми, що захищають 

і відстоюють права й інтереси дитинства. Утім, реальне становище дітей дає 

змогу фіксувати значні обмеження, недостатнє забезпечення тих чи інших, 

матеріальних та духовних ресурсів, які є необхідними для повноцінної 

життєдіяльності сучасних дітей. Таким чином, у суспільстві не 

прослідковується чітка позиція щодо дитинства, відсутні суспільні структури 

психологічного супроводу процесів вагітності, виховання дітей немовлячого 

віку. Практика показує, що турбота про молоде покоління далеко не завжди 

визначається рівнем економічного розвитку суспільства, частіше значущим є 

те, наскільки держава та соціум свідомо ставляться до дитинства як до 

невід’ємної частини єдиного способу життя, культури кожного народу.  

Отож, перебудову ціннісної системи дорослих потрібно починати саме з 

перебудови поглядів на дитинство. Створити для дитини комфортне життя 

означає забезпечити для неї змістовне в усьому його розмаїтті, емоційно 
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насичене, позитивно забарвлене життя в сім’ї, дошкільному закладі, школі, 

соціумі. Ні для кого не є несподіванкою той факт, що у сучасній системі 

освіти відбувається значний розрив між навчанням і вихованням: виникають 

дитячі освітні заклади, метою яких задекларовано саме навчання дітей. 

Справді, навіть сама назва дошкільного навчального закладу орієнтує на 

навчання як пріоритет діяльності цього типу закладів. Водночас констатуємо, 

що значна кількість дітей дошкільного віку, особливо у сільській місцевості, 

у невеликих населених пунктах Черкащини, мають недостатній соціально-

розвивальний простір, обмежений дошкільним закладом і сім’єю (навіть у 

вихідні дні вони граються на території дошкільного закладу). При цьому 

дошкільний заклад, на нашу думку, є найбільш статичною освітньою 

системою, інноваційних змін у якій на сьогодні явно недостатньо. 

Визнання державою пріоритету особистісно орієнтованої моделі освіти 

передбачає відмову педагогів від звичних стереотипів педагогічної 

діяльності. Натомість лише деякий відсоток педагогів та управлінців 

розуміють, що інноваційна система несе зміни не тільки і не стільки у змісті 

освіти, але й  розмаїття інших аспектів. Як відомо, термін «інновація» у 

перекладі з латинської означає оновлення, зміну, введення нового. 

Відповідно інновації в  освіті  охоплюють зміст освіти, організацію всього 

процесу життєдіяльності дітей, проблеми менеджменту дошкільного закладу 

і передбачають істотні зміни у методиках, технологіях, засобах педагогічного 

процесу. Якщо ранжувати існуючі інновації за вищеозначеними категоріями, 

то побачимо, що найбільший відсоток нововведень стосується змісту 

дошкільної освіти, незначний відсоток змін припадає на педагогічні 

технології. Мінімальні зміни торкнулися системи управління на всіх рівнях, а 

найнезначніші відбулися в організаційних формах роботи з дітьми-

дошкільниками. Натомість залишилися протиріччя між створеними за 

останні роками новими типами дошкільних освітніх установ, що 

претендують на свою специфічну соціальну нішу, і традиційними 

застарілими підходами до виховання дітей у них: комплектування груп за 
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принципом одновіковості, жорсткий розклад занять, нівелювання прав 

дитини на власний вибір, недостатній набір освітніх послуг для родини, 

використання у навчанні класно-урочної  системи, завуальованої під ігрову 

діяльність, нехтування особливостями психічного складу, інтересами та 

бажаннями дітей у режимі дня, у методах навчання та виховання і навіть у 

змісті дошкільної освіти, використання діючої педагогічної технології, яка 

розрахована на колективне виховання дітей без урахування їхніх 

індивідуальних особливостей, а також відмінностей у педагогічному 

потенціалі кожної конкретної сім’ї. Сьогодні значна кількість дітей 

дошкільного віку не охоплена суспільним дошкільним вихованням, а, отже, 

ці діти прийдуть до школи без належного рівня розумового, фізичного, 

морального, соціального розвитку. Дітям не надається своєчасна соціально-

психологічна допомога, якої більшість із них потребують, оскільки через свої 

вікові особливості вони легко піддаються негативним соціальним впливам та 

стресовим обставинам, що невпинним потоком життєвого досвіду та теле- і 

відеоінформації діють на вразливу дитячу психіку. Отже, незважаючи на те, 

що в сучасному суспільстві декларується пріоритет прав дитини, насправді 

діти виявилися найбільш незахищеною соціальною групою, яка знову 

ігнорується світом дорослих. Очевидно, що в сучасних умовах гостро 

виникає необхідність наукового обґрунтування зміни акцентів в означеній 

проблемі. 

Сучасне дошкільне дитинство є не тільки психолого-педагогічним, але і 

складним соціокультурним феноменом, що володіє власною історією і 

логікою розвитку. На розуміння феномена української дитини вказувала у 

свій час Софія Русова: «Українська дитина є не дуже експансивна, вона 

занадто вразлива й часто-густо ховається од інших своїми переживаннями...”. 

Проведені нами пілотажні дослідження засвідчують, що сучасні діти 

відрізняються від дітей попередніх сторіч своїм світобаченням, обізнаністю, 

розумовим розвитком. Діти стали більш прагматичними, агресивними, що 

засвідчують навіть сучасні ігри дошкільників. Досить часто у грі діти 
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ідентифікують себе з негативними героями, що пояснюється психологами як 

прагнення дітей захиститися від різного роду страхів. 

Виділяючи особливості дитинства Є.В. Субботський зауважує: «Сучасне 

дошкільне дитинство – плід багатотисячного історичного розвитку, плід  

довготривалого економічного, соціального і культурного прогресу. У 

сучасних розвинутих країнах воно досягає найвищого рівня свого розвитку, 

забезпечуючи дітям максимально сприятливі умови для творчого, вільного і 

гармонійного розвитку». Для нас надзвичайно важливо розвивати сьогодні 

цілісне бачення педагогів саме з такої позиції. Залишається сподіватися, що 

сьогодення нашого суспільства забезпечить соціальну цінність та 

підвищення статусу дитинства, здійснюючи політику дитиноцентризму як 

основи репродуктивної мотивації нового типу. 

Отже, на зміст сучасного дитинства впливає загальна нестабільна 

ситуація з перехідними процесами, що панують сьогодні в Україні. 

Дитинство – найважливіший період у житті дитини. Доля будь-якої  

нації, держави, спільноти у майбутньому залежатиме від того, якими 

виростуть ці діти. Тож інвестиції, вкладені в дитинство сьогодні, обов’язково 

повернуться суспільству сторицею: гуманізмом, демократією, 

громадянськістю, цивілізованістю. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ 

Для системи освіти регіоналізація є не тільки чинником, що впливає на її 

розвиток у загальнодержавному масштабі, але й умовою, яка визначає 

специфіку освітньої діяльності на місцях. Поняття регіональності досить 

багатогранне, у ньому виділяються географічний, історичний, політичний, 

економічний, юридичний, адміністративний та інші аспекти. Тому буде 

логічним, перш ніж розглядати специфіку дошкільної освіти регіону, 

звернутися до його загальної характеристики. 

Термін «регіон» і його похідний «регіональність» походять від 
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латинського regionis – область, район, країна чи кілька сусідніх країн. 

Регіональна політика в галузі освіти повинна  забезпечити рівною мірою  

інтереси регіону, і збереження загальнодержавного освітнього простору. 

Провідною тенденцією української державності, у тому числі й у галузі 

освіти, є регіоналізація, яка виявляється в децентралізації, розподілі 

управлінських, фінансово-економічних, контролюючих функцій між центром 

і регіонами, у зростанні активності областей у розробці й реалізації власних 

моделей і програм розвитку освіти з урахуванням обставин, що склалися, 

особливостей і потреб забезпечення життєдіяльності й розвитку регіону. 

Академією педагогічних наук України, її структурними підрозділами 

ініційовано процеси створення регіональних наукових центрів, філіалів, 

творчих об’єднань, експериментальних майданчиків з метою інтеграції 

наукового потенціалу центральних науково-педагогічних закладів і вишів на 

місцях.  

Регіональний освітній простір розглядається нами не тільки з позицій 

його внутрішнього устрою, а швидше як чинник, який безпосередньо впливає 

на систему удосконалення дошкільної освіти. 

Найважливішою функцією регіоналізації освіти Черкащини є 

вироблення й внесення в її зміст компонентів, які відображають особливості 

історії, культури, етнопедагогіки і природного середовища, економіки, 

екології області. Прагнення до цього забезпечується на різних рівнях 

управлінської діяльності, а конкретну реалізацію покладено безпосередньо 

на навчальні заклади області.  Особливості культури фольклору, побуту, 

історичних і трудових традицій Черкащини мають широко 

використовуватися у виховній роботі в усіх навчальних закладах. У цьому 

контексті важливо відобразити не тільки особливості регіону, але і його 

місце, роль та значення в соціально-економічному й культурному середовищі 

України. 

Усе вищесказане дозволяє визначити регіональний освітній простір як 

відносно відокремлену сукупність освітніх, регулюючих, інноваційних та 
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управлінських процесів, здійснюваних освітніми й іншими соціальними 

інститутами Черкащини. 

Первісною структурною одиницею регіонального простору є заклад 

освіти. З урахуванням багаторівневості системи освіти України будь-який 

регіон представлений, як правило, сукупністю багатьох освітніх структур – 

від дошкільних закладів до університетів. 

Дошкільна освіта у Черкаській області є невід’ємною частиною системи 

загальної освіти, важливим компонентом та етапом усебічного розвитку і 

виховання, формування творчої особистості дитини. 

Систему дошкільної освіти в регіоні складають дошкільні навчальні 

заклади різних типів і форм власності, сім’ї, науково-методичні установи, 

органи управління дошкільною освітою. 

У нашому регіоні можна визначити такі напрями оновлення системи 

дошкільної освіти: 

1) забезпечення обов’язкової дошкільної освіти; 

2) розширення функцій традиційних загальнорозвивальних 

дошкільних закладів шляхом відкриття в них груп профільних, 

компенсуючих, реабілітаційних груп, груп короткотривалого перебування 

дітей, груп із різним режимом роботи та кратністю харчування (як у робочі, 

так і у вечірні години та вихідні дні); 

3) створення закладів дошкільної освіти різних типів та форм 

власності, центрів розвитку дітей від народження до 6-7 років; 

4) відкриття дошкільних закладів, що працюють за новітніми 

концепціями, програмами та технологіями дошкільної освіти і надають 

широкий діапазон освітніх послуг, спрямованих на розвиток індивідуальних 

здібностей дітей.  

До системи дошкільної освіти регіону належать освітні заклади таких 

типів: 

– дитячий садок - заклад дошкільної освіти (або дошкільний підрозділ 

юридичної особи), який забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей 
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відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, а також догляд 

за ними; 

– будинок дитини - заклад дошкільної освіти (або дошкільний 

підрозділ іншої юридичної особи) системи охорони здоров'я для медико-

соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також для дітей з порушеннями фізичного, психічного, 

інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями від народження до 

трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років; 

– дитячий будинок - заклад дошкільної освіти (або дошкільний 

підрозділ іншої юридичної особи) інтернатного типу забезпечує розвиток, 

виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у 

родинних стосунках та утримуються за рахунок держави; 

– центр розвитку дитини - заклад дошкільної освіти (або дошкільний 

підрозділ юридичної особи), в якому забезпечується фізичний, 

інтелектуальний і психічний розвиток вихованців, надаються психолого-

педагогічні, корекційно-розвиткові послуги (допомога), у тому числі дітям, 

які здобувають дошкільну освіту в інших суб'єктів освітньої діяльності або у 

сім'ї; 

– дитячий садок комбінованого типу - заклад дошкільної освіти (або 

дошкільний підрозділ юридичної особи), у складі якого можуть бути групи 

загального типу, компенсуючого типу, інклюзивні, в яких забезпечується 

дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей та/або їх особливих 

освітніх потреб; 

– дитячий садок сімейного типу - заклад дошкільної освіти (або 

дошкільний підрозділ юридичної особи) для дітей, які перебувають в 

родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, а також розвиток, 

виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 

освіти; 
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– дитячий садок компенсуючого типу - заклад дошкільної освіти (або 

дошкільний підрозділ юридичної особи) для дітей з особливими освітніми 

потребами від двох до семи (восьми) років та дітей, які потребують 

довготривалого лікування та реабілітації віком від двох до шести (семи) 

років. 

– Дитячі садки компенсуючого типу можуть бути таких видів: 

спеціальні та санаторні. 

Комплектування вікових груп визначається засновником і проводиться 

за віковим, сімейним та іншими принципами. 

Певну частину провідних функцій державної дошкільної освіти повинна 

взяти на себе система недержавної освіти за умови її тісної співпраці з 

державними органами та структурами різного рівня і профілю. 

Передбачуваний результат цієї роботи – створення у регіоні системного 

оновлення дошкільної освіти через широке відтворення інноваційних 

моделей. В умовах сьогодення означене відтворення стає можливим у руслі 

недержавної освітньої ініціативи. Насамперед, це надання приватних освітніх 

послуг, підвищення їх доступності на основі конкуренції серед професіоналів 

дошкільного профілю, насичення високоякісною освітньою продукцією, що 

відповідає державним стандартам і міжнародним нормативам. 

Потенційні можливості дитини-дошкільника полягають у тому, що при 

відповідних педагогічних умовах вона може засвоїти фундаментальні засади 

загальнолюдської культури. Отже, джерела дитячого розвитку повинні 

предметно прогнозуватися у відповідному освітньому змісті та соціумі. 

Основними завданнями цих закладів є: 

– забезпечення оптимальних умов для виховання і навчання дітей 

віком від 2 до 10 років; 

– реалізація концепції національної «школи-родини», відродження 

національної культури, мови, традицій родинного виховання; 

– виховання морально і фізично здорового покоління; 

– створення сприятливих умов для розвитку природних позитивних 
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нахилів, здібностей, обдарованості дітей у різних видах діяльності; 

– забезпечення наступності у вихованні, навчанні дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку; 

– створення необхідних умов для здобуття повноцінної дошкільної і 

початкової освіти. 

 

4. ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Ключові компетентності під час здобуття дошкільної освіти 

формуються за різними освітніми напрямами, спрямованими на розвиток 

особистості дитини. Освітні напрями визначають зміст роботи закладу 

дошкільної освіти через організацію педагогом базових (основних) видів 

діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне 

надбання дитини (результат розвитку) за підтримки батьків в умовах 

родинного виховання. 

Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне 

надбання відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, 

психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини: 

 емоційно-ціннісного ставлення; 

 сформованості знань; 

 здатності та навичок до активного, творчого впровадження 

набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності. 

Педагогічні впливи забезпечують цілісність особистості, яка 

проявляється в розвинених емоціях, зростаючій свідомості, керованій 

поведінці. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей 

дошкільників визначено за такими освітніми напрямами:  

 особистість дитини; 

 дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;  

 дитина в природному довкіллі;  
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 гра дитини;  

 дитина в соціумі;  

 мовлення дитини;  

 дитина у світі мистецтва. 

Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й 

через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та 

початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, 

висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, 

ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі. 

Фізичний розвиток. У цій сфері повинне відбуватися формування 

цінностей здорового способу життя, удосконалення рухової активності дітей, 

розвиток уявлень про власне тіло і свої фізичні можливості. 

Задля цього дорослі сприяють: 

– становленню у дітей цінностей  здорового способу життя: 

–  виховують бережне ставлення до свого організму, уявлення про 

корисне і шкідливе для здоров’я, дбають про оволодіння дітьми необхідними 

культурно-гігієнічними навичками; 

– створюють можливості для активної участі дітей в оздоровчих 

заходах; загартовуючих процедурах, ранковій гімнастиці тощо; 

– допомагають дітям усвідомити користь раціонального харчування та 

дотримання його відповідних правил;  

– створюють широкі можливості для оптимізації рухової активності 

дітей (три-чотири години на добу для молодших та чотири-пять годин для 

старших дошкільників); 

– вправляють дошкільників у фізичних вправах, рекомендованих 

програмами дошкільних навчальних закладів для кожної вікової категорії 

дітей; 

– спонукають дітей до виконання тих фізичних вправ, які сприяють 

розвитку координації рухів та фізичних якостей, приділяючи спеціальну 

увагу розвитку уявлень про своє тіло, довільності дій і рухів дитини. При 



 

 

27 

цьому важливо використовувати уявні ситуації, спонукаючи дітей 

створювати образи навколишнього світу (вітру, рослин, тварин, птахів, води 

тощо) в рухах, підтримуючи і стимулюючи прагнення дитини до творчого 

самовираження; 

– сприяють розвитку в дитини інтересу до різних видів спорту: 

залучати дітей до початкової спортивної активності (плавання, катання на 

лижах, ковзанах, велосипедах тощо); 

– сприяють різнобічному фізичному розвитку дітей та їхніх вольових 

якостей; 

– варіюють фізичні навантаження відповідно до стану здоров’я і темпів 

фізичного розвитку дітей на основі показників медичного огляду та 

лікарсько-педагогічного контролю. 

До навчання в першому класі із шестирічного віку слід рекомендувати 

лише здорових дітей, фізична підготовленість яких  відповідає державним 

нормативам. 

Пізнавально-мовний розвиток. Цей напрямок спрямований на розвиток 

дитини як суб’єкта пізнання: його допитливості, вдумливості, критичності, 

кмітливості, ініціативності, самостійності в пошуках нових вражень, – на 

апробацію різних способів дії, відповідей на питання, що виникають, 

вирішення проблемних ситуацій. 

Розвиваються загальні уявлення дитини про навколишній світ, про себе 

та про інших людей. 

Протягом дошкільного віку удосконалюється та збагачується мова 

дитини, стаючи однією із необхідних умов пізнання. 

Дошкільна освіта, спрямована на пізнавальний розвиток дитини в 

дошкільному віці, повинна базуватися: 

▪ на природній дитячій допитливості; 

▪ на заохоченні пізнавальної ініціативи дитини – дитячих запитань, 

роздумів, самостійних висновків, поважному ставленні до них; 

▪ на різних видах пізнавальної активності, як спостереження, 
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обстеження, експериментування, пізнавальне спілкування; 

▪ на створенні розвивального освітнього середовища, що стимулює 

пізнавальну активність дітей; 

▪ на забезпеченні інформації із різних галузей культури (мовної, 

математики, природничих наук, мистецтв, суспільного життя людини, 

здоров’я, екології тощо) в інтегрованому вигляді через залучення дітей у 

цікаві для них види діяльності. 

У галузі природничих наук, екології, здоров’я. Створювати широкі 

можливості для ознайомлення дітей із фізичними властивостями предметів і 

явищ, різноманітністю рослинного і тваринного світу, різноманітними 

умовами життя на Землі тощо. 

При цьому бажано  спиратися на захоплюючі для дітей види діяльності, 

як от: спостереження за природними явищами, життям рослин і тварин; 

складання гербаріїв; експериментування з різними речовинами (піском, 

водою, крупами, тістом, фарбами тощо), приладами і матеріалами (вагами, 

магнітами, лінзами); дослідження різних механізмів (годинників, механічних 

іграшок); випробування якостей матеріалів та інструментів у процесі  ручної 

праці. 

Дорослі організовують екскурсії в природу, по місту, проводять бесіди 

на цікаві для дітей теми, проблематизують звичні ситуації. 

Важливо до кінця дошкільного віку закласти у дитини основи  

економічної культури, підвести її до розуміння зв’язку людини з природним 

середовищем, ознайомити з етично-ціннісними нормами і правилами 

поведінки у природі. 

У сфері суспільного життя людини. Дошкільників знайомлять із 

визначними місцями та історичними пам’ятками рідної Черкащини, 

розповідають легенди, міфи і казки, які дають можливість дітям пізнати 

історію та культуру рідного краю та інших народів. 

Необхідно ознайомити дітей з основними професіями, напрямами 

науково-технічного прогресу регіону, створювати умови для використання 
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отриманих вражень у цікавих для дітей видах занять, у сюжетно-рольових 

іграх та забавах. 

Основи початкових математичних уявлень. Дорослі створюють широкі 

можливості  для виникнення і розвитку у дітей елементарних математичних 

уявлень (форма, величина, мірка, співвідношення, кількість, число, час і 

простір). Математичні уявлення у цьому віці успішно розвиваються в цікавих 

для дітей іграх і заняттях (сюжетно-рольових, дидактичних, рухливих і 

спортивних іграх, конструюванні, розгадуванні загадок, використанні схем, 

моделей, планів тощо). 

Основи мовної та звукової культури. Дорослі забезпечують дитині 

можливості для збагачення словникового запасу, удосконалення звукової 

культури, образної і граматичної мови. Спеціальну увагу слід приділити 

розвитку діалогічної мови (обміну інформацією, думками, плануванню 

індивідуальної і спільної діяльності, обговоренню подій, спільних справ) у 

процесі спілкування дитини з іншими дітьми. 

Важливо прилучати дітей до культури читання  художньої літератури – 

організовувати прослуховування художніх творів, обговорювати їх зміст. 

Завдяки цьому у дітей розвивається здатність до активного слухання, 

розуміння і переказування текстів. Закладаючи основи мовної культури, 

дорослі сприяють виникненню у дітей передумов оволодіння читанням і 

письмом. 

Соціально-особистісний розвиток. Цей напрям забезпечує розвиток 

позитивного ставлення дитини до себе, до інших людей, до довкілля, 

комунікативної і соціальної компетентності. Важливою основою 

повноцінного соціально-особистісного розвитку дитини є її позитивне 

самовідчуття: впевненість у своїх можливостях, у тому, що вона хороша, що 

її люблять. 

Дорослі піклуються про емоційне благополуччя дитини (підтримують, 

підбадьорюють, допомагають повірити у свої  сили і можливості), поважають 

та поціновують її, незалежно від її досягнень, заслуг і недоліків, 
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встановлюють з нею довірливі стосунки; сприяють розвитку в дитини 

почуття власної гідності, усвідомленню своїх прав і свобод (мати власну 

думку, вибирати друзів, іграшки, види діяльності, мати особисті речі, на 

власний розсуд використовувати особистий час).  

Дорослі з повагою  ставляться до інтересів, смаків та уподобань дітей 

(в іграх, заняттях, їжі, одязі тощо). 

Дорослі сприяють розвиткові позитивного ставлення дитини до 

оточення: виховують повагу і толерантність, незалежно від соціального 

походження, расової і національної приналежності, мови, віросповідання, 

статі, віку, особистої та поведінкової своєрідності (зовнішнього вигляду, 

фізичних недоліків). Дорослі допомагають дітям зрозуміти, що всі люди 

різні, тому необхідно поважати почуття власної гідності інших людей, 

враховувати їхні думки, бажання, погляди у спілкуванні, грі, спільній 

діяльності. Заохочують прояви доброзичливого ставлення (уваги, співчуття, 

співпереживання, милосердя). Важливо, щоб у дитини були бажання та 

уміння надати допомогу, підтримку іншій людині. 

Дорослі створюють можливості для залучення дітей до співпраці з 

іншими людьми, допомагають усвідомити необхідність людей одне в 

одному. Для цього варто заохочувати спільні ігри дітей, організовувати їхню 

спільну діяльність, спрямовану на створення спільного продукту. У процесі 

постановки вистави, спорудження спільної будови, виготовлення разом із 

ровесниками і дорослими художнього панно тощо дитина набуває здатності 

ставити загальні спільні цілі, планувати спільну діяльність, підкоряти і 

контролювати свої бажання, узгоджувати думки і дії. Дорослі сприяють 

розвиткові у дітей почуття відповідальності за іншу людину, спільну справу, 

дане слово. 

Дорослі приділяють особливу увагу розвиткові комунікативної 

компетентності дитини. Допомагають дітям розпізнавати емоційні 

переживання і стани тих, хто оточує, – радість, горе, страх, поганий і 

хороший настрій тощо; виражати свої емоційні відчуття і переживання. Для 
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цього дорослі разом з дітьми обговорюють різні ситуації із життя, оповідань, 

казок, віршів, розглядають картинки, звертаючи увагу дітей на почуття, 

стани, вчинки інших людей: організовують театралізовані вистави та ігри-

драматизації, в процесі яких дитина навчається розрізняти і передавати 

настрій зображуваних персонажів, співпереживає їм, одержує зразки 

моральної поведінки. 

Дорослі сприяють розвиткові у дітей соціальних навичок: 

допомагають освоювати різні способи розв’язувати конфліктні ситуації, 

домовлятися, дотримуватися черги, встановлювати нові контакти. Важливим 

аспектом соціального розвитку дитини в дошкільному віці є освоєння 

елементарних правил етикету (вітатися, прощатися, дякувати, культурно  

поводитися за столом і т. ін). Варто ознайомлювати дітей з елементарними 

правилами безпечної поведінки вдома і на вулиці  (знати, до кого можна 

звернутися, якщо загубився на вулиці, назвати своє ім’я, адресу тощо). 

Важливо створювати умови для розвитку бережного, відповідального 

ставлення дитини до навколишньої природи, світу, рукотворних речей: 

доглядати за тваринами, рослинами, підгодовувати птахів, дотримуватися 

чистоти, берегти іграшки, книги і т. ін. 

Художньо-естетичний розвиток. У дошкільному віці  розвивається 

інтерес до естетичної сфери дійсності, потреба у творчому самовираженні, 

ініціативність і самостійність у втіленні художнього задуму. Дитина 

ознайомлюється із різними видами і жанрами мистецтва, у тому числі із 

народною творчістю. 

Освіта, спрямована на художньо-естетичний розвиток дитини, 

передбачає створення таких умов: 

▪ збагачення сенсорно-чуттєвого досвіду дитини в усіх видах активності; 

▪ організація художньої діяльності, адекватної  цьому віку, – музичної, 

образотворчої, театралізованої, художнього конструювання; сюжетно-

рольової та режисерської гри; 

▪ надання дитині можливості вибору виду діяльності, сюжетів, 
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матеріалів і засобів втілення художнього задуму; 

▪ підтримка дитячої безпосередності, заохочення, стимулювання фантазії 

та уяви дитини. 

Дорослі створюють широкі можливості для накопичення сенсорного 

досвіду, збагачення чуттєвих вражень дитини. Звертають увагу дітей на 

різноманітність і красу форм, кольору, звуків, запахів у навколишньому світі 

під час прогулянок, екскурсій, ігор, у побуті та спеціально організованих 

видах діяльності. 

Для розвитку в дітей емоційного відгуку на красу природи і 

рукотворного світу дорослі спонукають їх до спільного милування 

об’єктами, до співпереживання радості, здивування, захоплення. При цьому 

дуже важливо розвивати у дітей здатність бачити у явищах, предметах, 

живих істотах внутрішнє життя, якому притаманні зрозумілі для дитини 

переживання; учити розпізнавати їх у різноманітних проявах (зовнішньому 

вигляді, рухах, поведінці тощо). Сприяти розвитку емоційного відгуку, 

естетичних емоцій і моральних почуттів, накопиченню у дітей яскравих 

вражень про довкілля; формувати уявлення про велику різноманітність форм 

і художніх стилів; сприяти прилученню дітей до мистецтва (ознайомлення з 

класичними творами живопису, музики, літератури, театрального мистецтва 

тощо). Таким чином закладаються передумови для актуалізації у дитини 

художніх здібностей, а також розвитку художнього смаку на основі 

естетичних оцінок та ідеалів. 

Дорослі  створюють широкі можливості для творчого самовираження 

дітей: підтримують ініціативу, прагнення до імпровізації під час 

самостійного втілення дитиною художніх задумів. Залучають дітей до різних 

видів художньо-естетичної діяльності, до сюжетно-рольових і  режисерських 

ігор, допомагаючи освоїти різноманітні засоби, матеріали, способи реалізації 

творчих задумів (у тому числі – у спільній дитячій діяльності). В 

образотворчій діяльності – малюванні, ліпленні, аплікації, художньому 

конструюванні – вчать експериментувати з кольорами, придумувати і 
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створювати власні композиції; освоювати різні художні техніки; 

використовувати різноманітні матеріали (різні види конструкторів, 

будівельні матеріали, глину, пластилін, тісто, папір, тканину, природний 

матеріал) і засоби (пензлики,  стеки, олівці, фломастери, ножиці тощо). 

У музичній діяльності – танцях, співах, грі на дитячих музичних 

інструментах – створюють художні образи за допомогою пластичних  

засобів, ритму, темпу, висоти і сили звуку. 

У театралізованій діяльності, сюжетно-рольовій і режисерській грі – 

мовними засобами, засобами міміки, пантоміми, інтонації передавати 

характер, переживання, настрій персонажів. 

Важливе значення для художньо-естетичного розвитку має прилучення 

дитини до джерел народної творчості. Дорослі знайомлять дітей із 

традиційними національними і регіональними художніми промислами, а 

також із регіональними обрядами, звичаями, народними дитячими піснями, 

хороводами, рухливими іграми; спонукають відтворювати зразки  народної 

творчості у самостійній художній діяльності (музичній, пісенній, 

образотворчій, театралізованій). 
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5. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ЧЕРКАЩИНИ 

регулюються відповідними законодавчими документами: Законом України 

«Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, 

державною Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі», програмою «Впевнений старт», «Дитина», «Соняшник». Вони 

визначають основні тенденції розвитку дошкільної освіти, відповідність змін, 

що відбуваються, світовим тенденціям; розкривають організаційно-змістові 

характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі; 

об’єктивують проблеми, що існують, та шляхи їх розв’язання; вказують на 

закономірності й принципи, що мають консолідувати освітній простір 

України. 

Мета розвитку дошкільної освіти Черкащини – реалізація державної 

політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям 

дошкільного віку на здобуття обов’язкової дошкільної освіти; забезпечення 

необхідних умов для функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; 

стовідсоткове охоплення дітей дошкільною освітою; модернізація змісту 

дошкільної освіти; підвищення якості підготовки та перепідготовки 

педагогічних кадрів. 

Основні завдання дошкільної освіти: 

• забезпечення прав дітей дошкільного віку на доступність і 

безоплатність здобуття обов’язкової дошкільної освіти через створення 

необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;  

• збереження та розширення мережі дошкільних закладів, визначення 

змісту їхньої діяльності відповідно до освітніх запитів населення; 

• зміна організаційної структури дошкільних навчальних закладів 

відповідно до принципів варіативності, індивідуального підходу, 

доступності, співробітництва із сім'єю та соціальними інституціями.  

• модернізація науково-методичної та функціональної підготовки та 
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перепідготовки працівників дошкільної освіти. 

Принципи, на яких ґрунтується дошкільна освіта Черкащини: 

• науковості, що передбачає опертя на класичні та сучасні наукові 

здобутки в галузі педагогіки та психології дошкільної освіти;  

• гуманізації та демократизації освітньої роботи, що передбачає 

орієнтацію на особистість дитини, максимальне розкриття її нахилів, 

здібностей, інтересів;  

• визнання особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти; 

самоцінності дошкільного дитинства;  

• доступності освіти. 

• визнання пріоритету гармонійного розвитку дитини перших шести 

(семи) років життя, тісного зв’язку з її реальним життям, проблемами та 

суперечностями, розширенням життєвого простору ; 

• єдності розвивальних, виховних та навчальних завдань, варіативності 

форм здобуття обов’язкової дошкільної освіти; 

• наступності та спадкоємності дошкільної та початкової освіти на 

засадах створення  спільних програм, розробки відповідних форм і методів 

роботи, тощо;  

• єдності суспільного та сімейного виховання; 

• регіонального підходу у забезпеченні освітнього процесу.  

Основні напрями розвитку дошкільної освіти Черкащини: 

Оновлення нормативно-правових актів. Розробка науково-методичного 

забезпечення змісту, організації, форм діяльності та розвитку системи 

дошкільної освіти. 

Зміна умов фінансування дошкільних навчальних закладів за рахунок 

посилення державного фінансування. 

Розвиток та розширення мережі дошкільних навчальних закладів 

різних типів і форм власності. Модернізація системи підготовки та 

перепідготовки педагогічних кадрів для дошкільних закладів. 

Основні завдання виховання дітей дошкільного віку: 
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– повноцінний і всебічний розвиток дітей на засадах національної 

культури і духовності з урахуванням різноманітності національного складу 

та регіональних умов Черкащини; 

– забезпечення соціального, психічного та фізичного здоров’я дітей, 

своєчасне виявлення тих, хто потребує корекції здоров’я; здійснення 

виховного процесу з урахуванням особистісних якостей, стану здоров’я, 

природних задатків дитини; 

– оптимальний розвиток пам’яті, уваги, мислення, уяви, допитливості, 

захоплень, оволодіння рідною мовою та прищеплення навичок культури 

спілкування; 

– реалізація основ трудового виховання, економічної культури, 

прищеплення національних і загальнолюдських цінностей, набуття 

життєвого досвіду; виховання поваги і любові до батьків, родини, рідного 

краю, людей праці; створення сприятливих умов для розвитку моральної 

самооцінки, яка  відображає ставлення дитини до себе як до суб’єкта 

гуманних доброзичливих взаємин з тими, хто оточує; 

– ознайомлення дітей зі зразками народної культури, мистецтва, 

традицій, елементами історії Черкащини, формування духовності, 

прищеплення шанобливого ставлення до культурних надбань інших народів; 

своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку 

талановитих дітей; 

– соціалізація дитячої особистості; організація спілкування як 

особливого виду діяльності, який надає вихованцям можливість пізнати 

довкілля, світ людських взаємин і самого себе не лише вербально, а й за 

допомогою невербальних засобів;  

– інтеграція родинного та суспільного виховання на засадах народної 

педагогіки, національної культури, сучасних досягнень науки, культури, 

надбань світового педагогічного досвіду; 

– забезпечення загальної, фізичної та психологічної готовності дітей до 

навчання у школі, практичне оволодіння ними рідною мовою; забезпечення 
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пізнавальної активності, розвиток творчих і художніх здібностей в ігровій та 

інших видах діяльності. 

Вищеозначені завдання реалізуються у процесі родинного та 

суспільного виховання, яке повинно забезпечити етнізацію особистості, 

тобто природне входження дітей у духовний світ і традиційне життя рідного 

народу, довкілля, культуру регіону. 

Зміст та організація освітнього процесу: 

 діяльнісний – передбачає, що дорослі створюють умови, в яких 

дитина набуває особистого досвіду в усіх видах діяльності: руховій, ігровій, 

образотворчій, пізнавально-дослідницькій, господарчо-побутовій; 

 компетентнісний – передбачає, що дорослі збагачують досвід 

дитини, використовують комплексні психолого-педагогічні впливи, що 

сприяють становленню компетентностей дитини; 

 інтегрований – передбачає, що дорослі формують цілісну 

реалістичну картину світу й основи світогляду дитини, сприяють 

взаємозбагаченню соціальних контактів і предметно-змістових 

характеристик тих явищ, які засвоює дитина; 

 особистісно орієнтований – передбачає, що дорослі визначають 

базові якості особистості, розвиток її активності, самостійності, 

ініціативності та креативності як індикатори ефективності освітнього 

процесу. 

 

6. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ 

ДИТИНСТВІ 

 
Бурхливий темп соціальних змін сьогодення поставив перед дошкільною 

педагогікою актуальне питання соціалізації особистості в дошкільному 

дитинстві, що полягає в поступовому опануванні нею соціокультурних 

досягнень суспільства, у формуванні здатності усвідомлювати себе, 

навколишній світ і взаємодіяти із соціальними об’єктами. Соціалізація 

особистості – складний і багатогранний процес, який поєднує педагогічні і 
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соціальні впливи, цілеспрямовані та стихійні, безпосередні та 

опосередковані. Дитина народжується як біосоціальна істота, що сама собою 

вже є феноменом природи. Зауважимо, що в людській психіці немає нічого, 

що було б тільки природним, але не соціокультурним або суто 

соціокультурним, проте не природним. У подальшому становленні під 

впливом та у взаємодії з різними чинниками індивід перетворюється на 

істоту соціально-біологічну, освічену, соціалізовану, підготовлену до 

ініціативної соціальної діяльності в сучасному суспільстві. 

Відомо, що дитинство – найбільш продуктивний період життя людини 

для засвоєння соціокультурного досвіду. Таке засвоєння завдяки соціалізації 

відбувається через оволодіння дитиною у процесі діяльності 

соціокультурними надбаннями, виробленими людством протягом багатьох 

століть. Суспільство задає дитині суспільно значущі  цінності та норми, 

організовує певні види і форми діяльності, в яких і відбувається розгортання 

процесу соціалізації особистості. Процес соціалізації  істотно залежить від 

соціальних нормативів та установок, які регулюють вимоги, пред’явлені 

суспільством людині, що забезпечують її адекватне включення в соціальну 

діяльність. Особливістю соціалізації дитини є те, що вона відкриває світ для 

себе вперше,  при цьому „можливості освоєння соціального розкриваються у 

неперервній зміні простору її „соціального дозрівання”, у збереженні 

тенденції розширення рівня свободи у такому освоєнні, у поглибленні та 

ускладненні свідомого в суб’єктивній активності індивіда, у характері 

занурення його в соціальний світ”. Варто зважати на те, що батьки і педагоги 

сьогодні мають справу з дошкільником, який є краще, порівняно з 

попередніми поколіннями, поінформованим про окремі сфери життя соціуму, 

більш соціально та життєво компетентним, але й більш відстороненим від 

реального життя. Він не так глибоко і різноманітно переживає враження від 

довкілля, має напружені, нестійкі емоції, живе в ілюзорному, віртуальному 

світі, далекому від життєвих реалій. Часто уявлення про навколишній світ 

дитина отримує за допомогою комп’ютера, вона грається технічно 
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досконалими іграшками, що призводить до ситуації, коли розриваються 

тендітні зв’язки малюка з  реальним світом, підміняючись віртуальним. 

Окрім того, сучасна соціальна реальність має складний, заснований на 

протиріччях характер; її вплив на дитину може бути позитивним або 

негативним. Сучасні умови висувають перед педагогічною наукою потребу 

переосмислення й перегляду звичних настанов у соціалізації та вихованні 

підростаючої особистості. Ці проблеми можна розв’язати за умови, якщо 

законопростір сучасного дошкільного закладу, що визначає якість і 

специфіку соціалізації та виховання особистості дитини, відповідатиме 

сучасним вимогам педагогічної науки і забезпечуватиме позитивну 

соціалізацію особистості в дошкільному дитинстві. Важливо, щоб дорослі 

розуміли і враховували почуття дитини, ситуацію існування дитини як 

особистості у певний момент, сприяли створенню бажаної картини світу, над 

якою працює дитина. Виховні позиції, що влучно були сформульовані І.Д. 

Бехом – „розуміння дитини, визнання дитини, прийняття дитини” – це 

довгострокова стратегія соціально-педагогічного супроводу соціального 

зростання дитини і вибудовування нею свого життєвого світу. Зазначене 

зумовлює перегляд характеру функціонування соціальних інституцій 

дошкільної освіти, оновлення її змісту та вироблення на цій основі 

інноваційних технологій соціального становлення особистості в 

дошкільному дитинстві. 

Відтак, у нових реаліях сьогодення педагог має оволодіти новітніми 

технологіями, які б забезпечували процес соціалізації дитини у дошкільному 

дитинстві. 

Мета дошкільної освіти визначається не кількістю знань, умінь, навичок, 

а розвитком особистості дитини в контексті культури, що передбачає 

звернення до власного світорозуміння, яке характеризується неповторністю і 

завжди особистісно-варіативним баченням світу. Принципово важливим є 

розуміння дошкільного дитинства як суб’єкта культури і суспільства, а 

дитини як суб’єкта освітнього процесу. Кожній дитині, як згустку потенцій, 
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властива жадоба актуалізувати свої потенційні можливості і жити у взаємодії 

з іншими людьми. Дошкільна сфера соціалізації збігається з часом 

соціалізації дитини у сім’ї та дошкільному закладі. Цей етап соціалізації 

дитини можна позначити як «період соціальної гри». Провідними 

різновидами діяльності як практичного механізму соціалізації дитини у цей 

час є гра та спілкування, оскільки і конкретна діяльність (наприклад, гра), і 

„спілкування” призводять до  формування образу світу та міжособистісних 

взаємин людини. Отже, соціальний досвід дитини – це завжди результат дії 

та активної взаємодії з навколишнім. 

У період дошкільного дитинства між дитиною та соціальною дійсністю 

виникає певна система соціальних зв’язків, у які дитина залучається 

поступово. Складається ця система з трьох площин, що становлять ансамбль 

міжособистісних стосунків. Перша з них – сім’я, яка є певним типом 

стосунків, що впливають на особистісний розвиток дитини. Друга та третя 

площина формуються у дитини паралельно з приходом до дошкільного 

навчального закладу (дитина – дорослий, дитина – однолітки). 

Сім’я, як правило, завжди є найзначущішою частиною світу дитини. 

Саме з цієї причини вона вважається первинним та найвпливовішим агентом 

соціалізації, що відіграє ключову роль у формуванні рис та мотивів 

особистості, у керівництві її соціальною поведінкою, у набутті досвіду, що 

впливатиме на когнітивний, емоційний та соціальний розвиток, формування 

компетентності дитини. 

Товариство однолітків абсолютно особливим чином впливає на 

особистість дитини, її соціальну поведінку, цінності та систему стосунків. 

Саме тут засвоюються важливі соціальні навички, яким не можна навчитися 

у дорослих. Відомо, що до  п’ятого року життя складаються відносно 

стабільні дитячі співтовариства зі своїми нормами і правилами поведінки, 

ігровими традиціями, фольклором, особливими ціннісними орієнтаціями. У 

цьому значенні пріоритетну роль починає відігравати самобутній спосіб 

освоєння дитиною нових сторін соціальної дійсності і її самоствердження в 
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ній, тобто субкультура. Головною особливістю дитячої субкультури є те, що 

світ дитинства демонструє свою відмінність від світу дорослих у специфічній 

формі, і в той же час у цю ж форму вдягається і приховане діалогічне 

звернення першого до другого. 

Передбачається, що педагогічний процес дошкільного навчального 

закладу, як специфічний життєвий простір дитини, може стати для неї 

чинником соціального розвитку за умови дотримання певних вимог: 

– розуміння особистості дитини як результату культурно-історичного 

та індивідуального процесу розвитку; 

– врахування у педагогічному процесі загальних закономірностей та 

специфічних особливостей соціалізації і спонукання дитини до 

прояву позиції суб’єкта власної життєдіяльності; 

– соціальна реальність має складний, заснований на протиріччях 

характер, її вплив на дитину може бути позитивним чи негативним, 

тому необхідним є забезпечення соціально-педагогічного супроводу, 

спрямованого на орієнтацію, ініціацію та актуалізацію соціально-

ціннісних відносин дитини з соціальною реальністю; 

– передбачення соціально-педагогічних умов для прояву кожною 

дитиною індивідуального соціально-ціннісного ставлення до  

навколишнього світу в його матеріалізованій формі – у формі дії, 

поведінки, вчинку; 

 

7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

Педагогічно виважена соціалізація дитини-дошкільника органічно 

вбудована у педагогічний процес дошкільного навчального закладу і в 

узагальненому вигляді є соціально-педагогічним супроводом соціалізації, що 

дозволяє розв'язати наявні завдання та проблеми у процесі соціалізації та 

досягти поставлених цілей соціалізації на етапі дошкільного дитинства. 

Супровід соціалізації особистості передбачає необхідність 
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сформованого у педагогів цілісного уявлення про дитину як об'єкт і суб'єкт 

соціалізації, що вимагає визначення специфіки діяльності фахівців 

дошкільного закладу на кожному віковому етапі її соціального становлення. 

Принципова особливість супроводу передбачає одночасне перебування 

поруч з дитиною, яка в силу вікових особливостей проходить первинну 

соціалізацію; наявне посередництво дорослого між соціальним світом і 

власним життєвим світом дитини забезпечує її оптимістичне світовідчуття 

завдяки створенню в просторі дошкільної установи умов для соціально-

емоційного благополуччя та гармонійної соціалізації особистості. При аналізі 

поняття «супровід» важливим також є те, що суб'єктом або носієм проблеми 

розвитку дитини є не тільки вона сама, але і її батьки та педагоги. 

Діяльність фахівців дошкільного навчального закладу, які 

забезпечують соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості, 

спрямована на забезпечення двох узгоджених процесів: індивідуальний 

супровід дитини в освітньому процесі певної вікової групи і системний 

супровід, який спрямований на превентивно-пропедевтичну або 

профілактично-корекційну роботу усієї вікової групи (або системи у цілому). 

Супровід забезпечує умови для педагогічно виваженої соціалізації 

дошкільника, стрижнем якої є морально-ціннісна площина розвитку  

особистості, оскільки саме вона визначає позицію дитини у світі, систему її 

ставлень до довкілля, предметної і духовної культури, людей, самої себе, 

реалізацію себе як суб'єкта, долучаючись до соціального не тільки на рівні 

розуміння, а й на рівні перетворення. 

Сутність супроводу полягає у створенні умов з боку дорослих для 

засвоєння дитиною позиції об'єкта і суб'єкта соціалізації та виявлення себе 

суб'єктом власної життєтворчості. Таку позицію дитині дошкільного віку 

дозволяє займати правильна організація дорослими взаємодії дитини із 

суспільним довкіллям, що полягає у здатності дитини і можливостях, які їй 

надаються дорослими, виявляти активність, ініціативність, самостійність, 
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здійснювати власний вибір, самостійно приймати рішення і відповідати за 

кожну дію та вчинок. Тому соціально-педагогічний супровід повинен 

реалізуватися одночасно як двоєдиний процес нерозривно пов'язаних у 

своєму функціонуванні складових, що мають певні залежності. По-перше, як 

індивідуальний супровід соціалізації дитини через формування її 

суб'єктивної основи у позиції здобувача соціокультурного досвіду та 

ціннісних орієнтацій, підпорядкованості мотивів, бажань, інтересу до явищ 

довкілля, подій, людей, самої себе. По-друге, як системний супровід роботи 

усієї вікової групи, яка, у свою чергу, є частиною більш складного утворення – 

дошкільного навчального закладу як відкритої соціально-педагогічної 

системи. Важливою особливістю цієї системи є те, що вона перетворює 

стихійно дієвий соціум на соціум, який забезпечує педагогічно виважену 

соціалізацію. 

Особливість супроводу полягає в тому, що він передбачає рух разом із 

дитиною, поруч із нею, тому акцент ставиться не на вплив, а на створення 

соціального простору дитинства, в умовах якого дитина вибудовує свої 

стосунки зі світом людей і світом власного „Я" та освоює продуктивні 

способи соціальної взаємодії. 

Супровід вимагає зосередженості педагогів на позитиві та перевагах 

дитини та відповідного добору методів і форм, які працюють на еволюцію  

пізнання соціального довкілля: від його сприйняття як середовища задоволення 

власних потреб і відсутності Я-концепції до пізнання складного соціального  

світу та суспільного довкілля в усіх його взаємозв'язках і взаємозалежностях 

та сформованого почуття адекватного себе у суспільстві. Соціально-

педагогічний супровід містить такі структурні елементи: 

– мета і завдання: 

– пріоритетні напрями та зміст діяльності дорослих з дітьми; 

– способи взаємодії дорослих з дітьми на основі гуманістичної позиції 

вихователів, соціальних педагогів, батьків та інших суб'єктів супроводу; 
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– розгортання процесу у часі та просторі через поетапну реалізацію; 

– критерії ефективності соціалізації як результату. 

Педагогіка розвитку дошкільника як особистості, що утверджується у 

системі дошкільної освіти Базовим компонентом дошкільної освіти з з 

властивим їй дитиноцентризмом і цільовою  настановою  на  оволодіння 

дитиною наукою і мистецтвом життя, виступає  як основа формування 

гуманістичної позиції особистості, для чого необхідне позитивне прийняття себе   

та інших людей, оптимістичне світосприйняття.  

Основним спрямувальним елементом соціально-педагогічного супроводу 

соціалізації дитини вважаємо супровідну діяльність педагога, спрямовану на 

розвиток соціально та індивідуально значущих показників соціального 

становлення дитини дошкільного віку. Основою супровідної діяльності є дія 

супроводу. Соціально-педагогічний супровід побудований на гуманістичних 

засадах, що означає зорієнтованість на особистість дитини, створення умов 

для становлення її як суб'єкта соціалізації та власної життєтворчості; на 

створенні у групі дошкільного закладу сприятливого психологічного клімату 

захищеності і комфорту. 

Основними характеристиками соціально-педагогічного супроводу 

соціалізації особистості є його процесуальність, що передбачає ставлення до 

супроводу як до певного планомірного процесу і вимагає добору відповідних 

форм, засобів, прийомів гармонізації індивідуального і соціального розвитку 

дитини; пролонгованість супроводу, тобто його розгорнутість у просторі і 

часі, що опирається на вивчення особистості в процесі соціально-

педагогічного супроводу соціалізації і враховує динаміку її соціального 

розвитку; постійність, що заперечує фрагментарність, епізодичність, 

хаотичність під час роботи щодо вирішення завдань соціалізації; 

послідовність, яка полягає у дотриманні логічних зв'язків у процесі соціально-

педагогічного супроводу соціалізації; рухливість, що забезпечується 

варіативністю технологій супроводу; адаптованість до умов діяльності та 
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можливостей конкретного дошкільного навчального закладу; превентивність, 

як спрямованість на досягнення сталої відповідальної поведінки дитини у 

соціальному довкіллі, сформованість імунітету проти негативних впливів 

соціального середовища. Показником ефективності соціально-педагогічного 

супроводу соціалізації є позитивні зміни у рівнях соціалізації дітей, її результат 

– збільшення кількості дітей із високим гармонійним рівнем соціалізації. 

 

8. СОЦІАЛЬНИЙ ПАТРОНАЖ 

В умовах сьогодення все більшої актуалізації набуває соціальна робота в 

системі дошкільної освіти. У зв’язку з цим необхідно активізувати створення 

соціальних структур, які покликані надавати допомогу родинам, дітям, 

здійснювати профілактико-освітню та соціально-психологічну роботу. Вкрай 

важливо закласти правове та фінансове підґрунтя для налагодження 

діяльності соціальних педагогів, ввести в штат дошкільних закладів посади 

соціальних педагогів із розрахунку на одного – до 50 дітей у місті та до 25 – у 

сільській місцевості. За дошкільними закладами закріпити мікрорайони міста 

та села, визначити території, покласти відповідальність за проведення 

соціально-педагогічного патронажу на завідувачів дошкільними закладами 

або директорів навчально-виховних комплексів. 

Соціальний патронаж передбачає: 

– вивчення соціальної ситуації розвитку дитини раннього і дошкільного 

віку та умов життєдіяльності дитини в сім’ї; 

– соціально-педагогічну просвіту батьків, педагогів й усіх тих, хто 

причетний до виховання дітей; 

– психолого-педагогічну допомогу родині у формуванні соціальних та 

гігієнічних навичок у дитини, у її вихованні та соціалізації; 

– допомогу в адаптації дітей до умов освітнього закладу; 

– вияв проблем і труднощів у взаємодії «діти-батьки» та їх подолання; 

–  сприяння максимальному залученню дітей у систему дошкільної 

освіти; 
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– створення інформаційно-консультативних центрів матері (батька) і 

дитини з проблем раннього дитинства; 

– створення центрів або груп ранньої соціалізації дітей; 

– зміцнення контактів між сім’єю, дошкільним закладом та довкіллям. 

Соціальні педагоги повинні створювати і зміцнювати контакти, 

взаємодію сім’ї та освітнього закладу у вихованні дітей, надавати допомогу в 

адаптації дітей до умов дитячого садка та школи, сприяти батькам у 

вихованні дітей як громадян України.  

Соціальний педагог є повноважним представником соціуму. З цією 

категорією педагогічних працівників має проводитися методична робота, 

вирішуватися питання підвищення кваліфікації в межах професійної 

педагогічної компетенції. Соціальний патронаж повинен здійснювати 

спеціаліст з відповідною освітою або спеціаліст дошкільного профілю. 

Соціальні педагоги повинні налагоджувати зв’язки з громадськими 

організаціями (жіночою радою, спілкою багатодітних матерів, спілкою дітей-

інвалідів). Результати соціально-педагогічного патронажу мають 

систематично висвітлюватися у засобах масової інформації. 

Слід охопити дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільних 

закладів, соціально-педагогічним патронажем згідно з нормативами, 

визначеними регіоном та забезпечити цим дітям дошкільну освіту. 

 

9. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Психологічне забезпечення дошкільної освіти повинні реалізувати 

практичні психологи, які вводяться в штати з розрахунку однієї ставки на 6 

виховних груп незалежно від режиму роботи. 

Практика роботи дошкільних навчальних закладів Черкащини, у штаті 

яких є посада практичного психолога, засвідчує, що це позитивно 

позначається  на ефективності роботи закладу за всіма напрямками його 

діяльності. Натомість сьогодні наявність психолога у штаті дошкільного 
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навчального закладу є не правилом, а, здебільшого, винятком  із нього.  

Трапляється, що там, де є психолог, його обов’язки розширюються за 

рахунок завантаження функціональними обов’язками інших посадових осіб. 

Прийнято виділяти інформаційну, пропедевтичну, профілактичну, 

діагностичну та корекційно-консультативну функції психологічної служби в 

системі освіти. 

Нормативні документи та практика роботи досвідчених практичних 

психологів допомагають виділити низку найважливіших напрямів їхньої 

професійної діяльності: робота з дітьми, вихователями, батьками. Робота 

психолога з дошкільниками передбачає діагностику та корекцію їхнього 

психологічного розвитку. При цьому доцільно використовувати методи, які 

на  основі здобутих результатів діагностують особливості розвитку тих чи 

інших функцій дитини в майбутньому. Це дає можливість прогнозувати 

результативність майбутнього навчання дитини в першому класі школи,  

розвиток її стосунків з учителем та ровесниками. Практичний психолог 

повинен максимально сприяти повноцінному психічному і особистісному 

розвиткові вихованців дошкільного закладу. 

Важливим завданням психолога є систематичне ознайомлення 

вихователів із психологічними теоріями та найновішими 

експериментальними дослідженнями в галузі виховання і навчання 

дошкільнят. Важливо, щоб діяльність психолога спрямовувалась на допомогу 

педагогам у розробці новітніх розвивальних технологій навчання і виховання 

дітей. Ще одна важлива ділянка роботи психолога – допомога  вихователям у 

визначенні особливостей темпераменту, задатків, інтересів кожного з 

вихованців. Адже організація педагогічного процесу має будуватися на 

основі врахування всіх індивідуальних особистісних особливостей кожної 

дитини. 

Робота психолога з батьками має здійснюватися у двох напрямах: 

соціально-психологічне консультування та просвітницька діяльність. Лише 

тісна співпраця практикуючого психолога з вихователями та батьками 



 

 

48 

сприятиме ефективності роботи закладу психологізації педагогічного 

процесу, а в кінцевому рахунку – стане гарантом інтелектуального та 

особистісного розвитку всіх вихованців. 

 

10. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ З РОДИНОЮ 

 

У ст.8 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено: «Батьки 

несуть відповідальність за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження їх життя і здоров’я , людської гідності» 

У сучасних умовах сім’я виступає соціальним замовником суспільної 

дошкільної освіти. Зростає роль сім’ї у життєзабезпеченні і вихованні дітей, 

їх оздоровленні, отриманні освіти.  

Натомість більшість сімей недостатньо реалізує свої виховні функції. 

Внаслідок зниження престижу сім’ї, нестабільності сімейних стосунків, 

відсутності необхідної культури сімейного життя зростає кількість сімей, що 

розпадаються та дітей, які потрапляють до спеціальних виправних дитячих 

закладів, інтернатів, дитячих притулків.  

Усе це зумовлює необхідність задоволення потреби  сучасної сім’ї у 

підвищенні педагогічної культури. Важливим завданням дошкільних 

закладів є організація цілісної системи педагогічної просвіти батьків.  

Аналіз джерел педагогізації батьків Черкащини засвідчує, що до 

систематичного вивчення педагогіки виховання дітей у сім’ї лише невелика 

частина батьків прилучається у період пренатального розвитку дитини. 

Більшість батьків набувають педагогічних знань і досвіду виховання 

емпіричним шляхом та безпосередньою практикою. Тому починати слід з 

«допологової освіти» вагітних жінок. Необхідно зібрати кращі методики 

фізіологів, психологів та розробити єдину державну програму просвіти 

майбутніх батьків, відкрити психолого-педагогічні кабінети для їхнього 

навчання і виховання. З огляду на це, необхідно урізноманітнювати зміст, 

форми і методи педагогічної просвіти сучасної родини. 
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Основними принципами реалізації сімейної політики регіону є : 

– паритетна рівновага та партнерство між чоловіком і жінкою у 

вихованні дітей та вільному і справедливому розподілі сімейних 

обов’язків; 

– соціальне партнерство сім’ї та держави, що здійснюється на основі 

розподілу відповідальності за сім’ю між батьками та державою; 

– пріоритетність інтересів кожної дитини незалежно від того, у якій 

сім’ї вона виховується; забезпечення виживання і захисту дитини, її 

повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку; 

– наступність поколінь, що забезпечується передачею нащадкам 

сімейних, національних і культурних здобутків, традицій, звичаїв.  

Система педагогічної просвіти батьків  Черкащини виокремлює низку 

взаємопов’язаних елементів: 

– реалізація різноманітних форм підвищення педагогічної культури 

майбутніх та молодих батьків, що забезпечує рівень педагогічних 

знань молодих та майбутніх батьків,  єдність педагогічного впливу на 

дитину з боку дошкільного закладу та сім’ї; створює належні умови її 

виховання і навчання; 

– інтеграція основних напрямів сімейного виховання з 

українознавством, народним дитинознавством, народною 

педагогікою, народними традиціями Черкащини;  

– розширення мережі регіональних центрів сім’ї з метою надання їй 

всебічної консультативної допомоги на всіх етапах життєдіяльності; 

– створення системи закладів соціального обслуговування сім’ї з 

метою надання послуг із догляду за дітьми; 

– створення (кризових центрів) для тимчасового проживання вагітних 

жінок, матерів із дітьми, одиноких неповнолітніх матерів, а також 

надання їм правової та медико-психологічної допомоги; 

– запровадження загальнообов’язкового консультування молодих пар, 

які готуються до укладання шлюбу, ознайомлення подружжя з 
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основами планування сім’ї; 

– створення та підтримка дитячих будинків сімейного типу для 

виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

– збільшення кількості постійно діючих теле- та радіопередач з питань 

сімейного життя, виховання дітей; налагодження випуску 

друкованих засобів масової інформації та видань із цієї 

проблематики; 

– сприяння розвитку різних форм благодійницької та спонсорської 

діяльності для поліпшення становища дітей-інвалідів, сімей, які 

перебувають в особливо скрутному становищі; 

– забезпечення педагогічної просвіти населення різними формами 

роботи (університети педагогічних знань батьків, педагогічні клуби, 

центри педагогічної просвіти). 

 

11.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

 
В умовах інноваційного процесу в дошкільній освіті посилюється 

випереджувальна роль психолого-педагогічної науки щодо освітньої 

практики. На перше місце виходить її проектна функція – пропонуються різні 

моделі вдосконалення педагогічної діяльності. Отже, важлива риса сучасної 

педагогічної практики – її науковий характер. Наявність у психолого-

педагогічній науці нових ідей, моделей, інноваційних технологій – необхідна 

умова розвитку сучасних дошкільних закладів. Вона впливає на практику як 

засіб моделювання інноваційної освітньої системи, конструювання на її 

основі нової педагогічної практики. 

Інтеграція науково-педагогічних ідей з практикою сприяє інноваційному 

процесу в педагогічній реальності: розвиваються способи функціонування 

окремих її компонентів, змінюється, якісно перетворюється педагогічна 

діяльність як цілісна система, що зумовлює процес саморозвитку 

дошкільного закладу. 
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Виходячи з нових соціальних вимог до системи національної дошкільної 

освіти дитячий садок має стати важливим чинником гуманізації 

життєдіяльності, формування в дитини нових життєвих установок у напрямі 

природозбереження, екологічної свідомості, здорового способу життя, 

передумов громадянської позиції, творчості. Духовна складова особистості 

формується у процесі залучення дітей до культури як одного з джерел 

формування в них реальних уявлень про вироблені людством соціальні, 

правові й моральні норми, цінності життя та діяльності людей у духовній і 

матеріальній сферах. 

Аксіологічні орієнтири, що втілюють у собі національні й 

загальнолюдські гуманістичні цінності, є однією із сутнісних основ стратегії 

у сфері дошкільної освіти. У контексті ідеї гуманізації цілей, принципів та 

змісту дошкільної освіти розробляються нові підходи до реалізації її 

особистісно орієнтованої моделі. 

Модернізація змісту орієнтує дошкільну освіту на охорону та зміцнення 

здоров'я дітей, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, розвиток 

особистості дитини – системи її цінностей, ставлень, ідеалів. Перехід у 

дошкільній освіті від «знаннєвої парадигми» до особистісно орієнтованої 

акцентує увагу на створенні розвивальних умов для повноцінного прояву 

дитиною базових особистісних якостей. Узгодження процесів розвитку 

особистості дошкільників і досягненнями освітніх стандартів реалізується 

через інноваційні психолого-педагогічні технології, що ґрунтуються на 

врахуванні цілісного життєвого досвіду дітей, формуванні компетентної 

поведінки у різних сферах життєдіяльності.  

Новий напрям реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної 

освіти – індивідуалізація освітнього процесу, вибір дітьми різних видів 

діяльності, їх складності, партнерів по спільній діяльності (диференціація), 

право кожної дитини на відкритий освітній простір, самодіяльність, 

елементарну творчість, особистий час. 

Сучасні життєві реалії, окрім цілісної системи універсальних, 
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узагальнених, життєво необхідних знань та практичних умінь, вимагають від 

дітей перших шести (семи) років життя досвіду самостійної діяльності та 

особистої відповідальності за власні вибори, рішення, їх наслідки для людей, 

що навколо. Соціальний запит на самостійну, творчу, здорову, допитливу 

особистість – основоположний орієнтир у структуруванні та змістовому 

наповненні сучасної дошкільної освіти. 

Наукові дослідження є органічною частиною регіональної системи 

дошкільної освіти, базовим елементом її вдосконалення та поліпшення 

професійної підготовленості фахівців. Випереджаючий розвиток дошкільної 

освіти передбачає як прикладні, так і фундаментальні теоретичні 

дослідження. Це потребує: 

– розробки концепції розвитку науки в галузі дошкільної освіти, 

впровадження нових форм організації і управління науковою 

діяльністю у сфері дошкілля; 

– створення банку даних наукових розробок в галузі дошкільної 

освіти, виконаних у регіоні та в Україні за попередні роки; 

– розробки пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі 

дошкільної освіти; 

– створення мережі регіональних науково-дослідницьких центрів, 

наукових лабораторій, дослідницько-експериментальних 

майданчиків; 

– матеріальної зацікавленості у проведенні наукових досліджень, у 

впровадженні одержаних результатів; 

– адекватного матеріального і морального стимулювання науковців і 

наукових колективів. 

Система дошкільної освіти регіону має забезпечуватися необхідною 

кількістю джерел інформації: підручників, навчально-методичних 

посібників, кіно- та відеофільмів, дидактичних матеріалів, методичних 

розробок, пізнавальної і художньої літератури, наочних та технічних засобів 

навчання. Для викладачів, вихователів, практичних психологів, соціальних 
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педагогів необхідно видавати нормативні, науково-методичні і довідково-

інформаційні видання з питань дошкільної освіти. 

Підвищенню ефективності науково-методичного забезпечення процесу 

дошкільної освіти сприятиме організація спеціалізованих видань у 

Черкаській області, створення педагогічно-просвітницьких тренінгів, 

розробка і використання комп’ютерних навчальних програм,  проведення 

семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, планова 

перепідготовка і стажування викладачів та педагогів дошкільних закладів, 

курси підвищення кваліфікації для працівників дошкільних закладів. 

Покращенню науково-методичного забезпечення дошкільної освіти 

сприятиме: 

– перспективне планування і координація науково-методичного 

забезпечення в межах регіону; 

– проведення наукових досліджень і створення навчально-методичних 

посібників на конкурсній основі; 

– ефективне матеріальне і моральне стимулювання дослідників і 

авторів навчально-методичних посібників і наукових розробок; 

– надання регіональним науково-методичним центрам і авторам прав 

видавати навчально-методичну літературу на основі особистої 

відповідальності; 

– технологізація, комп’ютеризація дошкільної освіти та всіх 

методичних служб; 

– комерціалізація тиражування і розповсюдження методичної 

продукції. 

Координаторами наукового забезпечення дошкільної освіти регіону 

повинні стати науково-дослідна лабораторія «Дошкільна освіта ХХІ 

сторіччя: сутність, історія, перспективи розвитку», Науково-методичний 

центр психологічного та дидактичного супроводу НУШ, регіональний Центр 

інноваційних технологій дошкільної та спеціальної освіти, кафедри 

дошкільної освіти, кафедра психології та педагогіки розвитку дитини 
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Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та 

лабораторія початкової і дошкільної освіти Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників. 

 

12. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Система дошкільної освіти в Черкаській області обґрунтована 

державними нормативними документами, державною базовою та 

авторськими програмами для дошкільних навчальних закладів і початкової 

школи, державними стандартами дошкільної освіти. 

В Україні має місце створення базових програмно-методичних 

документів, які відповідають державному стандарту сучасної дошкільної 

освіти. В умовах Черкаського регіону необхідно продовжувати створювати 

різні альтернативні програми, які б відповідали специфіці функціонування 

різних типів  та форм власності закладів дошкільної освіти. 

Обов’язковою умовою розробки усіх типів програм є їхня відповідність 

державним вимогам до форм, змісту, засобів навчання і виховання 

дошкільників. 

Відповідно до науково-методичних вимог будь-яка авторська програма 

творчих педагогічних колективів Черкащини повинна передбачати: 

– вирішення широкого комплексу актуальних виховних, освітніх і 

оздоровчих завдань з урахуванням віку, статі, стану здоров’я дітей; 

– чітку орієнтацію програмного матеріалу на всебічний гармонійний 

розвиток особистості дитини, гуманістичну, оздоровчу і прикладну 

спрямованість занять; 

– “гнучкість” змісту і швидке реагування на нові вимоги дошкільної 

освіти з боку держави, суспільства, особистості, екологічних і 

матеріальних умов; 

– тісний зв’язок з національними, культурно-історичними традиціями 

регіону; 

– наступність, спадкоємність та перспективність змісту освіти для всіх 



 

 

55 

вікових груп дітей; 

– широкий вибір альтернативних засобів, форм і методів навчання 

дітей; 

– заборону використовувати небезпечні для здоров’я дітей технології 

освіти, що формують культ насилля і жорстокості; 

– широке використання сучасних новітніх технологій гуманізації, 

демократизації, індивідуалізації та диференціації процесу навчання і 

виховання; широке впровадження в педагогічний процес 

дошкільного закладу педагогіки співробітництва, новітнього 

педагогічного менеджменту та маркетингу дошкільної освіти. 

Програми виховання дітей дошкільного віку мають визначати зміст 

навчання і виховання,  рівень уявлень, умінь і навичок дітей. 

 

13. КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В реаліях сьогодення, якість дошкільної освіти в Україні визначається 

рівнем використання комп’ютерних технологій в дошкільних навчальних 

закладах.  

Чинники, які будуть сприяти більш активному і ефективному 

використанню комп’ютерних технологій в закладі дошкільної освіти: 

– великі дидактичні можливості комп’ютера; 

– наявність різноманітних комп’ютерних програм для навчання дітей; 

– введення в зміст дошкільної освіти пропедевтичного курсу 

інформатики для дітей; 

–   розробка та впровадження методики формування комп’ютерної 

компетентності дітей дошкільного віку; 

– реалізація різних програм, які стимулюють формування 

комп’ютерної компетентності вихователів і дітей. 

Комп’ютеризація дошкільної освіти є невід’ємною складовою 

інформатизації суспільства, відображає загальні тенденції глобалізації 
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світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і 

комунікаційний базис освіти та гармонійного розвитку особистості. 

Основою інформаційної культури особистості є знання про 

комп'ютерно-розвивальне середовище, закони його функціонування та 

розвитку; вміння орієнтуватися в безмежному просторі різноманітних 

повідомлень і даних, раціонально використовувати засоби сучасних 

комп’ютерних технологій для задоволення інформаційних потреб.  

Першочергове завдання сучасної дошкільної педагогіки – формування 

комп'ютерної компетентності вихователів, які зобов'язані не тільки розуміти 

нові проблеми комп’ютеризації освіти, що постають перед ними, а й 

знаходити їх рішення у повсякденній професійній діяльності. 

Складовими комп’ютерної компетентності особистості вихователя є: 

– система уявлень про інформатику (знання про комп’ютерно-

розвивальне середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися 

в інформаційних потоках); 

– комп’ютерна грамотність (уміння працювати з комп’ютером, навички 

користувача, здатність використовувати допоміжні апаратні засоби); 

– відповідний стиль мислення. 

Комп’ютерна компетентність вихователя є компонентом його загальної 

педагогічної культури, найважливішим показником його професійної 

майстерності і відповідності європейським стандартам у страті дошкільної 

освіти. 

Тому вихователь повинен володіти відповідними знаннями, що 

містяться в комп’ютерній програмі; повинен уміти реалізувати 

індивідуалізацію навчання дітей, яка передбачає введення в педагогічний 

процес комп’ютерного забезпечення; забезпечити доступність персонального 

програмного забезпечення (ППЗ) для дітей. 

Особливим аспектом соціального виховання стає так зване медіа-

навчання. Медіа-навчання чи медіаосвіта (з лат. теdіа – засоби) – вивчення 

вихованцями закономірностей комп’ютерних технологій. Його завдання: 
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підготувати дітей до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття 

інформації, до усвідомлювання  наслідків впливу ЗМІ на психіку, оволодіння 

засобами спілкування на основі невербальних форм комунікації за 

допомогою технічних засобів. 

Розв’язання проблеми формування комп’ютерної компетентності 

вихователів дошкільної установи в умовах інформатизації освіти вимагає 

зміни змісту існуючої системи підготовки педагогічних кадрів і створення 

сприятливих організаційно-педагогічних умов для впровадження сучасних 

комп’ютерних технологій у освітній процес. 

 

14. МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У сучасних соціокультурних умовах Черкащини розвиток системи 

дошкільної освіти значною мірою визначається її ефективним управлінням 

дошкільними закладами, створенням нових механізмів її регулювання. 

Вирішення завдань, які стоять перед оновлюваною системою дошкільної 

освіти, залежить від упровадження в практику новітніх науково-педагогічних 

технологій, системних підходів та принципів взаємної відповідальності, які 

відкривають шлях до децентралізації управлінських дій. 

Провідна роль у процесі вирішення управлінських завдань 

педагогічного менеджменту (сукупність принципів, методів, засобів і форм 

управління) належить керівнику та педагогічному колективу дошкільного 

закладу. Вони покликані вирішувати значну кількість нових завдань і нести 

професійну відповідальність за прийняття рішень і кінцеві результати. 

Ефективне функціонування системи дошкільної освіти передбачає 

створення нових механізмів управління, регулювання і саморегулювання на 

регіональному, місцевому рівнях та в педагогічних колективах. В основу 

формування цих механізмів покласти системний підхід і принципи взаємної 

відповідальності, взаємодії державних органів управління і громадського 

самоуправління, оптимального рівня централізації управлінських функцій, 
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широкого застосування громадських засад, децентралізації і демократизації 

управлінських дій. 

Основними напрямами удосконалення управління дошкільною освітою 

в сучасних умовах є: 

– децентралізація і демократизація управління; 

– підвищення у системі управління ролі громадських організацій і 

форм самоуправління (науково-методичних і експертних рад, фондів 

сприяння, опікунських організацій, творчих об’єднань, нарад, конференцій, 

з’їздів тощо).  

Для реалізації цих напрямів необхідно: 

– створити систему нормативів і тестів державно-громадської оцінки 

рівня дошкільної освіти, орієнтовану на європейські стандарти; 

– ввести розроблену систему оцінок у критерії ліцензування й атестації 

дитячих дошкільних установ; 

– активізувати діяльність регіональних і місцевих управлінських 

структур, спрямувавши їх розвиток на економічну і правову самостійність, 

конкурентоспроможність, саморозвиток і автономізацію управління; 

– широко залучати до управління громадські і приватні організації, які 

надають матеріальну підтримку новим проектам розвитку дошкільної освіти 

регіону; 

– посилити в системі управління роль органів самоврядування та 

громадських організацій шляхом створення методичних і експертних рад, 

фондів сприяння, творчих об’єднань, конференцій, асоціацій, товариств 

тощо. 

 

15. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Вимоги докорінного покращення дошкільної освіти орієнтують всю 

систему кадрового забезпечення на перехід з функціонуючої в таку, що 

постійно розвивається і вдосконалюється. Важливим аспектом педагогічної 

діяльності стає поглиблене самопізнання, педагогічна рефлексія, здатність 
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творчо змінюватися відповідно до викликів часу та власного потенціалу, 

відкритість інноваціям, гнучкість, спроможність навчатися впродовж життя, 

емоційно-вольова стійкість, уміння знімати внутрішнє напруження в 

стресовій ситуації, адекватна оцінка власних досягнень та прорахунків. 

Також необхідно враховувати підвищення вимог до сфери діяльності 

педагогічних працівників і самого об’єкта педагогічної праці – вихованця 

дошкільного закладу. Це передбачає необхідність змін у змісті професійної 

підготовки та перепідготовки фахівців (за спеціальністю «Дошкільна 

освіта»), який має відповідати сучасним життєвим  реаліям,  класичним та 

сучасним науковим досягненням, узгоджуватися зі змістом Базового 

компонента дошкільної освіти як освітнього стандарту. 

Дошкільна освіта в системі загальної освіти Черкаської області 

забезпечується штатними фахівцями із фаховою передвищою та вищою 

освітою, підтверджується відповідним дипломом, виданим державною 

установою, яка має право на підготовку фахівців дошкільного профілю. 

Такими навчальними закладами в Черкаській області є Уманський 

державний педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка та Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького, в яких здійснюється 

підготовка молодший бакалаврів, бакалаврів та магістрів зі спеціальності 012 

Дошкільна освіта. Випускникам вищеназваних навчальних закладів ІІ–ІV 

рівнів акредитації необхідно присвоювати подвійну кваліфікацію 

«вихователь дітей дошкільного віку», у поєднанні з: соціальний педагог, 

психолог, організатор образотворчої діяльності, інструктор з фізичної 

культури, музичний керівник, вихователь із правом проведення занять 

іноземною мовою, гувернер, вихователь дітей дошкільного віку та вчитель 

початкової школи, викладач дошкільної педагогіки, психології та окремих 

методик та ін. Удосконалювати практику підготовки магістрів дошкільної 

освіти та використовувати їх творчий потенціал за призначенням. 

Підвищення кваліфікації педагогів дошкільного профілю 
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здійснюється на засадах чинного законодавства Уманським державним 

педагогічним університетом імені Павла Тичини, зокрема факультетом 

дошкільної та спеціальної освіти та Черкаським обласним інститутом 

післядипломної освіти педагогічних працівників. 

Педагоги дошкільного профілю Черкаської області мають відповідати 

таким вимогам: 

– мати відповідну вищу педагогічну освіту; 

– досконало знати теорію і методики дошкільної освіти; 

– володіти організаторськими і прогностичними вміннями, 

комунікативними здібностями; 

– мати високий рівень загальної культури, бути готовими до творчої 

діяльності та впровадження сучасних новітніх технологій дошкільної 

освіти; 

– володіти сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями; 

– уміти розробляти індивідуальні навчально-виховні та фізкультурно-

оздоровчі програми; 

– досконало володіти рідною мовою; знати 1–2 іноземні мови; 

– постійно вдосконалювати педагогічну майстерність.  

Ефективному функціонуванню державної системи кадрового 

забезпечення сфери дошкільної освіти в регіоні сприятиме: 

– підготовка у ЗВО фахівців із дошкільної та початкової освіти; 

– щорічне замовлення районними (міськими) відділами освіти 

державним навчальним закладам на підготовку необхідної кількості 

випускників освітніх ступенів: молодший бакалавр, бакалавр, та 

магістр (із урахуванням подвійної спеціальності) на 3 – 5-річну 

перспективу; 

– відбір кваліфікованих кадрів на конкурсній і контрактній основі; 

– підготовка сучасних педагогів дошкільної освіти, готових до роботи 

в умовах запровадження обов’язкової дошкільної освіти в різних 

типах та формах власності; 
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– створення системи стимулів і спеціальних гарантій щодо 

оптимальної професійної діяльності, підвищення педагогічної 

майстерності і творчої активності педагогічних кадрів; 

– стовідсоткове забезпечення дошкільних закладів регіону  

педагогічними кадрами з вищою освітою. 

Система кадрового забезпечення дошкільної освіти повинна постійно 

вдосконалюватися, орієнтуючись на динамічне соціальне замовлення 

суспільства та на інноваційну діяльність в умовах забезпечення обов’язкової 

дошкільної освіти. Керівництво педагогічним процесом у сучасних умовах 

має ґрунтуватися на взаємодії його учасників, тому такою важливою є 

групова взаємодія. Відповідно до нової стратегічної парадигми освіти 

сучасна наука робить акцент саме на фасилітативній взаємодії із суб'єктами 

освітнього процесу. 

Педагогічна фасилітація, за визначенням О.Шахматової, – це підсилення 

продуктивності освіти (навчання, виховання та розвитку) суб’єктів 

педагогічного процесу за рахунок особливого стилю міжособистісної 

взаємодії та особливих якостей педагога. 

З погляду гуманістичної психології організатор дошкільної освіти має 

виступати не як адміністратор-посадовець, а як фасилітатор освіти, тобто 

людина, яка створює сприятливі умови для самостійного й осмисленого 

навчання, активізує і стимулює допитливість, пізнавальні мотиви 

вихователів, їхню групову самоосвіту, підтримує їхні ініціативи і починання. 

Це стає можливим в процесі модернізації підготовки дошкільних педагогів 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. 

 

16. МАТЕРІАЛЬНО-НАВЧАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Важливою умовою ефективного функціонування регіональної системи 

дошкільної освіти є забезпечення у дошкільних закладах різних типів 

сучасної матеріально-навчальної бази, що відповідає освітнім нормативам. 

Головними складниками матеріально-навчальної бази мають бути: 
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сучасні споруди приміщень, достатня кількість обладнання, інвентарю, 

технічних засобів, комп’ютерної техніки тощо. 

З метою раціонального використання, удосконалення та розвитку 

матеріально-навчальної бази закладів освіти необхідно: 

– розробити регіональні нормативи експлуатації, капітального ремонту 

і будівництва споруд закладів освіти; 

– здійснити інвентаризацію наявного обладнання, інвентарю і 

технічних засобів; 

– провести реконструкцію та капітальний ремонт застарілих споруд та 

приміщень, особливо в сільській місцевості; 

– здійснювати будівництво нових споруд з урахуванням 

перспективних потреб конкретної вікової категорії дітей, а також 

сучасних педагогічних технологій, індивідуалізації та диференціації 

навчально-виховного процесу. 

Основні напрями розвитку матеріально-навчальної бази дошкільних 

закладів усіх типів: 

– будівництво комплексних споруд за сучасними проектами і 

архітектурними вимогами; 

– цільове призначення капіталовкладень на створення регіональних 

оздоровчо-медичних центрів у чистих зонах; 

– створення за місцем проживання дітей фізкультурно-оздоровчих 

центрів зі спортивним обладнанням для забезпечення 

рекомендованих рухових режимів; 

– постачання дошкільних закладів усіх типів із державних фондів за 

пільговими цінами обладнанням, інвентарем, наочними посібниками, 

технічними засобами тощо; 

– створення у системі управління освіти регіону індустріальних 

підрозділів для виготовлення обладнання та наочних посібників; 

– широке залучення комерційних структур до будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту приміщень і будівель 
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дошкільних закладів. 

 

17. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Дійове функціонування регіональної системи дошкільної освіти 

передбачає її гарантоване нормативне фінансове забезпечення за рахунок 

державного, регіонального і місцевого бюджетів. Додатковими джерелами 

фінансового забезпечення передбачаються: 

– добровільні внески від державних і приватних підприємств, фірм, 

акціонерних товариств (компаній), громадських організацій, меценатів, 

вітчизняних і зарубіжних благодійних фондів; 

– кошти, одержані за надання освітніх послуг населенню; 

– прибутки від комерційної діяльності і впровадження науково-

методичних розробок; 

– різноманітні дотації, кредитування банків та інші джерела, 

дозволені законами держави. 

Упровадження нової економічної моделі забезпечення сфери 

дошкільної освіти передбачає: 

– збереження за державою пріоритету у фінансуванні системи 

дошкільної освіти; 

– розробку і затвердження державних нормативів фінансового і 

матеріального забезпечення дошкільної освіти з розрахунку на одного 

вихованця; 

– створення регіональних нормативів фінансування оплати роботи 

педагогів-вихователів з розрахунку на таку кількість дітей в різних вікових 

групах: у групах від одного року до трьох – 6-8 дітей; від трьох до п’яти 

років – 8-10 дітей; від п’яти до шести-семи років – 10-12 дітей; 

– цільове гарантоване державне фінансування певних витрат на 

дошкільну освіту дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей; 

– створення у системі управління дошкільною освітою нових форм і 
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механізмів фінансового забезпечення (фондів підтримки, опікунських рад, 

фондів сприяння тощо); 

– розширення прав керівників дошкільних установ, навчальних 

закладів у фінансово-господарській діяльності, спрямованій на пошук 

додаткових коштів для забезпечення дошкільної освіти; 

– широке залучення у сферу забезпечення дошкільної освіти 

позадержавних джерел фінансування, коштів вітчизняних та іноземних 

спонсорів, меценатів, фірм, компаній тощо. 

 

18. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

Виходячи з принципу відкритості, розвиток дошкільної освіти у 

загальній системі освіти Черкаської області і виведення її на світовий рівень 

має здійснюватися у контексті широкої інтеграції в європейську систему 

освіти та запровадження передового зарубіжного досвіду. 

У зв’язку з цим міжнародне співробітництво у галузі дошкілля має за 

мету: 

– освоєння загальнолюдських цінностей у сфері дошкільної освіти; 

– сприяння процесу інтеграції дошкільних закладів освіти Черкащини 

у світову культуру; гуманізації міжнародних освітніх відносин, утвердження 

загальнолюдської етики толерантності націй і культур; 

– обмін новітніми технологіями у сфері дошкільної освіти; 

– широку участь викладачів і вихователів у міжнародних науково-

практичних семінарах, конференціях, симпозіумах з проблем дошкільної 

освіти; 

– організацію стажування викладачів, спеціалістів відділів освіти, 

завідувачів, методистів і вихователів за кордоном; обмін делегаціями; 

– укладання угод про співпрацю у сфері дошкільної освіти з 

дошкільними закладами інших країн; 

– обмін з іншими державами інформацією, навчально-методичною 

літературою, періодичною пресою, відеофільмами з досвіду роботи; 
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– організацію спільно з науковцями зарубіжжя наукових досліджень 

проблем дошкільної освіти; 

– організацію підготовки і перепідготовки педагогічних працівників 

дошкільного профілю з інших країн. 
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