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Частина І.

І. ЗагальНІ ПоложеННя

Національна доктрина розвитку освіти

Затверджено 
Указом Президента України 

Від 17 квітня 2002 року
№ 347/2002

I. Загальнi положення
Освiта — основа розвитку особистостi, суспiльства, нацiї та держави, 

запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником полi-
тичної, соцiально-економiчної, культурної та наукової життєдiяль-
ностi суспiльства. Освiта вiдтворює й нарощує iнтелектуальний, ду-
ховний та економiчний потенцiал суспiльства.

Освiта є стратегiчним ресурсом полiпшення добробуту людей, забез-
печення нацiональних iнтересiв, змiцнення авторитету й конкурентос-
проможностi держави на мiжнароднiй аренi.

За роки незалежностi на основi Конституцiї України визначено 
прiоритети розвитку освiти, створено вiдповiдну правову базу, здiй-
снюється практичне реформування галузi згiдно з Державною нацiо-
нальною програмою «Освiта» («Україна XXI столiття»).

Водночас стан справ у галузi освiти, темпи та глибина перетворень 
не повною мiрою задовольняють потреби особистостi, суспiльства й де-
ржави. Глобалiзацiя, змiна технологiй, перехiд до постiндустрiально-
го, iнформацiйного суспiльства, утвердження прiоритетiв сталого роз-
витку, iншi властивi сучаснiй цивiлiзацiї риси зумовлюють розвиток 
людини як головну мету, ключовий показник i основний важiль су-
часного прогресу, потребу в радикальнiй модернiзацiї галузi, ставлять 
перед державою, суспiльством завдання забезпечити прiоритетнiсть 
розвитку освiти й науки, першочерговiсть розв’язання їх нагальних 
проблем.

Актуальним завданням є забезпечення доступностi здобуття якiсної 
освiти протягом життя для всiх громадян та дальше утвердження її на-
цiонального характеру. Мають постiйно оновлюватися змiст освiти та 
органiзацiя навчально-виховного процесу вiдповiдно до демократич-
них цiнностей, ринкових засад економiки, сучасних науково-технiч-
них досягнень. Критичним залишається стан фiнансування освiти й 
науки, недостатнiм є рiвень оплати працi працiвникiв освiти й науки.

Потребують державної пiдтримки дошкiльна, загальна середня ос-
вiта в сiльськiй мiсцевостi, професiйно-технiчна освiта, навчання здiб-
них та обдарованих учнiв i студентiв, а також дiтей із особливостями 
психiчного й фiзичного розвитку.

Необхiдно iстотно змiцнити навчально-матерiальну базу, здiйснити 
комп’ютеризацiю навчальних закладiв, впровадити iнформацiйнi тех-
нологiї, забезпечити ефективну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї 
педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв, запровадити новi 
економiчнi та управлiнськi механiзми розвитку освiти. Усi цi проблеми 
потребують першочергового розв’язання.

В Українi повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний 
iнновацiйний розвиток освiти, а також створюватися умови для розвит-
ку, самоствердження та самореалiзацiї особистостi протягом життя.

Нацiональна доктрина розвитку освiти (далi — Нацiональна доктри-
на) визначає систему концептуальних iдей та поглядiв на стратегiю й 
основнi напрями розвитку освiти у першiй чвертi XXI столiття.

II. Мета й прiоритетнi напрями розвитку освiти
1. Мета державної полiтики щодо розвитку освiти полягає у ство-

реннi умов для розвитку особистостi i творчої самореалiзацiї кожного 
громадянина України, вихованнi поколiння людей, здатних ефективно 
працювати i навчатися протягом життя, оберiгати й примножувати цiн-
ностi нацiональної культури та громадянського суспiльства, розвивати i 
змiцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соцiальну та правову 
державу як невiд’ємну складову європейської та свiтової спiльноти.

2. Прiоритетними напрямами державної полiтики щодо розвитку освiти є:
•особистiсна орiєнтацiя освiти;
•формування нацiональних i загальнолюдських цiнностей;
•створення для громадян рiвних можливостей у здобуттi освiти;
•постiйне пiдвищення якостi освiти, оновлення її змiсту та форм ор-

ганiзацiї навчально-виховного процесу;
•розвиток системи безперервної освiти та навчання протягом життя;
•пропаганда здорового способу життя;
•розширення україномовного освiтнього простору;
•забезпечення освiтнiх потреб нацiональних меншин;
•забезпечення економiчних i соцiальних гарантiй для професiйної 

самореалiзацiї педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв, 
пiдвищення їх соцiального статусу;

•розвиток дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої освiти у 
сiльськiй мiсцевостi та професiйно-технiчної освiти;

•органiчне поєднання освiти й науки, розвиток педагогiчної та психо-
логiчної науки, дистанцiйної освiти;

•запровадження освiтнiх iнновацiй, iнформацiйних технологiй;
•створення iндустрiї сучасних засобiв навчання i виховання, повне за-

безпечення ними навчальних закладiв;
•створення ринку освiтнiх послуг та його науково-методичного забез-

печення;
•iнтеграцiя вiтчизняної освiти до європейського та свiтового освiтнiх 

просторiв.
3. Держава повинна забезпечувати:
•виховання особистостi, яка усвiдомлює свою належнiсть до Ук-

раїнського народу, сучасної європейської цивiлiзацiї, орiєнтується в ре-
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алiях i перспективах соцiокультурної динамiки, пiдготовлена до життя й 
працi у свiтi, що змiнюється;

•збереження та збагачення українських культурно-iсторичних тради-
цiй, виховання шанобливого ставлення до нацiональних святинь, ук-
раїнської мови, а також до iсторiї та культури всiх корiнних народiв i 
нацiональних меншин, якi проживають в Українi, формування куль-
тури мiжетнiчних i мiжособистiсних вiдносин;

•виховання людини демократичного свiтогляду, яка дотримується 
громадянських прав i свобод, з повагою ставиться до традицiй, куль-
тури, вiросповiдання та мови спiлкування народiв свiту;

•формування у дiтей та молодi сучасного свiтогляду, розвиток творчих 
здiбностей i навичок самостiйного наукового пiзнання, самоосвiти i 
самореалiзацiї особистостi;

•пiдготовку квалiфiкованих кадрiв, здатних до творчої працi, про-
фесiйного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та iнфор-
мацiйних технологiй, конкурентоспроможних на ринку працi;

•створення умов для розвитку обдарованих дiтей та молодi;
•пiдтримку дiтей та молодi з особливостями психiчного i фiзичного 

розвитку;
•стимулювання у молодi прагнення до здорового способу життя;
•розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;
•етичне, естетичне виховання;
•екологiчну, правову, економiчну освiту;
•наступнiсть i безперервнiсть освiти;
•iнновацiйний характер навчально-виховної дiяльностi;
•рiзноманiтнiсть типiв навчальних закладiв, варiативнiсть навчаль-

них програм, iндивiдуалiзацiю навчання та виховання;
•монiторинг освiтнього процесу, зростання якостi освiтнiх послуг;
•створення умов для ефективної професiйної дiяльностi педагогiчних, 

науково-педагогiчних працiвникiв вiдповiдно до їх ролi в суспiльствi.

III. Нацiональний характер освiти й нацiональне виховання
4. Освiта має гуманiстичний характер i ґрунтується на культурно-iс-

торичних цiнностях українського народу, його традицiях i духовностi.
Освiта утверджує нацiональну iдею, сприяє нацiональнiй самоiден-

тифiкацiї, розвитку культури українського народу, оволодiнню цiннос-
тями свiтової культури, загальнолюдськими надбаннями.

5. Нацiональне виховання є одним iз головних прiоритетiв, органiч-
ною складовою освiти. Його основна мета — виховання свiдомого грома-
дянина, патрiота, набуття молоддю соцiального досвiду, високої культу-
ри мiжнацiональних взаємовiдносин, формування у молодi потреби та 
умiння жити в громадянському суспiльствi, духовностi та фiзичної до-
сконалостi, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологiчної куль-
тури.

6. Нацiональне виховання спрямовується на залучення громадян до 
глибинних пластiв нацiональної культури i духовностi, формування у дi-
тей та молодi нацiональних свiтоглядних позицiй, iдей, поглядiв i пере-
конань на основi цiнностей вiтчизняної та свiтової культури.

Головними складовими нацiонального виховання є громадянське та 
патрiотичне виховання.

7. Нацiональне виховання має здiйснюватися на всiх етапах навчання 
дiтей та молодi, забезпечувати всебiчний розвиток, гармонiйнiсть i цiлiс-
нiсть особистостi, розвиток її здiбностей та обдарувань, збагачення на цiй 
основi iнтелектуального потенцiалу народу, його духовностi й культури, 
виховання громадянина, здатного до самостiйного мислення, суспiльного 
вибору i дiяльностi, спрямованої на процвiтання України.

IV. Стратегiя мовної освiти
8. У державi створюється система безперервної мовної освiти, що забез-

печує обов’язкове оволодiння громадянами України державною мовою, 
можливiсть опановувати рiдну (нацiональну) й практично володiти хоча б 
однiєю iноземною мовою. Освiта сприяє розвитку високої мовної культури 
громадян, вихованню поваги до державної мови та мов нацiональних мен-
шин України, толерантностi у ставленнi до носiїв рiзних мов i культур.

Реалiзацiя мовної стратегiї здiйснюється шляхом комплексного й пос-
лiдовного впровадження просвiтницьких, нормативно-правових, науково-
методичних, роз’яснювальних заходiв.

Забезпечується право нацiональних меншин на задоволення освiтнiх 
потреб рiдною мовою, збереження та розвиток етнокультури, її пiдтрим-
ку та захист державою. У навчальних закладах, в яких навчання ведеться 
мовами нацiональних меншин, створюються умови для належного опану-
вання державної мови.

V. освiта — рушiйна сила розвитку громадянського суспiльства
9. В умовах становлення в Українi громадянського суспiльства, правової 

держави, демократичної полiтичної системи освiта має стати найважливi-
шим чинником гуманiзацiї суспiльно-економiчних вiдносин, формування 
нових життєвих орiєнтирiв особистостi.

Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспiльства 
є пiдготовка освiчених, моральних, мобiльних, конструктивних i прак-
тичних людей, здатних до спiвпрацi, мiжкультурної взаємодiї, якi мають 
глибоке почуття вiдповiдальностi за долю країни, її соцiально-економiчне 
процвiтання.

Освiта має активно сприяти формуванню нової цiннiсної системи сус-
пiльства — вiдкритої, варiативної, духовно та культурно наповненої, то-
лерантної, здатної забезпечити становлення громадянина й патрiота, кон-
солiдувати суспiльство на засадах прiоритету прав особистостi, зменшення 
соцiальної нерiвностi.

Держава сприяє становленню демократичної системи навчання та ви-
ховання.

10. Державна полiтика в галузi освiти спрямовується на посилення 
ролi органiв мiсцевого самоврядування, активiзацiю участi батькiв, пiклу-
вальних рад, меценатiв, громадських органiзацiй, фондiв, засобiв масової 
iнформацiї в навчально-виховнiй, науково-методичнiй, економiчнiй дiяль-
ностi навчальних закладiв, прогнозуваннi їх розвитку, оцiнцi якостi освiт-
нiх послуг.
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VI. освiта i фiзичне виховання — основа для забезпечення 
здоров’я громадян

11. Прiоритетним завданням системи освiти є виховання люди-
ни в дусi вiдповiдального ставлення до власного здоров’я й здоров’я 
оточуючих як до найвищої iндивiдуальної й суспiльної цiнностi. Це 
здiйснюється шляхом розвитку валеологiчної освiти, повноцiнного 
медичного обслуговування, оптимiзацiї режиму навчально-виховного 
процесу, створення екологiчно сприятливого життєвого простору.

Держава разом iз громадськiстю сприяє збереженню здоров’я учас-
никiв навчально-виховного процесу, залученню їх до занять фiзичною 
культурою й спортом, недопущенню будь-яких форм насильства в нав-
чальних закладах, а також проведенню та впровадженню в практику 
результатiв мiжгалузевих наукових дослiджень з проблем змiцнення 
здоров’я, органiзацiї медичної допомоги дiтям, учням i студентам, якiс-
ному медичному обслуговуванню працiвникiв освiти, пропагандi здоро-
вого способу життя та вихованню культури поведiнки населення.

12. У всiх ланках системи освiти шляхом використання засобiв фi-
зичного виховання та фiзкультурно-оздоровчої роботи закладаються 
основи для забезпечення й розвитку фiзичного, психiчного, соцiально-
го та духовного здоров’я кожного члена суспiльства.

Для досягнення цiєї мети необхiдно забезпечити:
•комплексний пiдхiд до гармонiйного формування всiх складових 

здоров’я;
•удосконалення фiзичної та психологiчної пiдготовки до активного 

життя й професiйної дiяльностi на принципах, що забезпечують оз-
доровчу спрямованiсть та iндивiдуальнiсть пiдходiв;

•використання рiзноманiтних форм рухової активностi та iнших за-
собiв фiзичного удосконалення.
Виконання зазначених завдань дасть змогу досягти iстотного зни-

ження захворюваностi дiтей, пiдлiткiв, молодi та iнших категорiй 
населення, пiдвищити рiвень профiлактичної роботи, стимулювати в 
людей рiзного вiку прагнення до здорового способу життя, зменшити 
вплив шкiдливих звичок на здоров’я дiтей та молодi.

13. Фiзичне виховання як невiд’ємна складова освiти забезпечує 
можливiсть набуття кожною людиною необхiдних науково обґрун-
тованих знань про здоров’я й засоби його змiцнення, про шляхи йi 
методи протидiї хворобам, про методики досягнення високої працез-
датностi та тривалої творчої активностi. У системi освiти держава за-
безпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання 
молодi.

VII. Рiвний доступ до здобуття якiсної освiти
14. Для всiх громадян України незалежно вiд нацiональностi, статi, 

соцiального походження та майнового стану, вiросповiдання, мiсця про-
живання та стану здоров’я забезпечується рiвний доступ до якiсної ос-
вiти. Реалiзацiя зазначеного права передбачає прозорiсть, наступнiсть 
системи освiти всiх рiвнiв, гнучке врахування демографiчних, соцiаль-
них, економiчних змiн.

Мережа навчальних закладiв повинна задовольняти освiтнi пот-
реби кожної людини вiдповiдно до її iнтересiв, здiбностей та потреб 
суспiльства.

15. Модернiзацiя системи освiти спрямована на забезпечення її якостi 
вiдповiдно до новiтнiх досягнень науки, культури i соцiальної практики.

Якiсть освiти є нацiональним прiоритетом i передумовою нацiональної 
безпеки держави, додержання мiжнародних норм i вимог законодавства 
України щодо реалiзацiї права громадян на освiту.

На забезпечення якостi освiти спрямовуються матерiальнi, фiнансовi, 
кадровi та науковi ресурси суспiльства i держави. Висока якiсть освiти пе-
редбачає взаємозв’язок освiти i науки, педагогiчної теорiї та практики.

Якiсть освiти визначається на основi державних стандартiв освiти та 
оцiнки громадськiстю освiтнiх послуг.

Держава постiйно здiйснює монiторинг якостi освiти, забезпечує його 
прозорiсть, сприяє розвитку громадського контролю.

16. Рiвний доступ до здобуття освiти забезпечується шляхом:
а) у дошкiльнiй освiтi:
•створення умов для здобуття безоплатної дошкiльної освiти в де-

ржавних та комунальних навчальних закладах;
•збереження та змiцнення фiзичного й психiчного здоров’я дитини, 

розвитку її творчих здiбностей, реалiзацiї потенцiйних можливостей 
особистостi;

•розвитку матерiально-технiчної бази дошкiльних навчальних за-
кладiв;

•створення широкої мережi дошкiльних навчальних закладiв рiзних 
типiв, профiлiв та форм власностi;

•надання державою дотацiй на утримання дiтей у дошкiльних нав-
чальних закладах;

•запровадження соцiально-педагогiчного патронату сiм’ї;
б) у загальнiй середнiй освiтi:
•обов’язкового здобуття повної загальної середньої освiти в обсягах, 

визначених Державним стандартом загальної середньої освiти;
•збереження та розвитку єдиного освiтнього простору;
•оптимiзацiї структури освiтньої мережi для забезпечення навчання в 

одну змiну, створення умов для профiльного, екстернатного i дистан-
цiйного навчання;

•здiйснення профiльного професiйного навчання учнiв старших 
класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, у тому числi на базi 
професiйно-технiчних навчальних закладiв;

•посилення вiдповiдальностi сiм’ї, мiсцевих органiв виконавчої вла-
ди та органiв мiсцевого самоврядування за порушення прав дитини 
щодо обов’язковостi навчання;

•надання адресної допомоги соцiально незахищеним дiтям;
•створення умов для здобуття якiсної освiти незалежно вiд мiсця про-

живання;
в) в освiтi дiтей з особливостями психiчного й фiзичного розвитку:
•створення для всiх дiтей зазначеної категорiї умов для здобуття безоп-

латної освiти в державних i комунальних навчальних закладах;
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•своєчасного виявлення та проведення дiагностики дiтей з особливостя-
ми психiчного й фiзичного розвитку, врахування цих даних пiд час фор-
мування мережi закладiв корекцiйної та реабiлiтацiйної допомоги;

•забезпечення варiативностi здобуття якiсної базової або повної загаль-
ної середньої освiти вiдповiдно до здiбностей та iндивiдуальних мож-
ливостей дiтей, зорiєнтованої на їх iнтеграцiю в соцiально-економiчне 
середовище;

•створення системи допомоги батькам у навчаннi та вихованнi дiтей з 
особливостями психiчного й фiзичного розвитку;

•розгортання регiональної мережi спецiальних навчальних закладiв 
усiх рiвнiв освiти для громадян з особливостями психiчного й фiзично-
го розвитку, забезпечення їх iнтеграцiї в загальний освiтнiй простiр;

г) у позашкiльнiй освiтi:
•забезпечення доступностi освiти у державних та комунальних поза-

шкiльних навчальних закладах;
•розвитку цiлiсної мiжгалузевої багаторiвневої системи позашкiльних 

закладiв рiзних типiв i профiлiв для забезпечення розвитку здiбностей 
i таланту обдарованих дiтей та молодi, а також задоволення потреб на-
селення в додаткових культурно-освiтнiх, дослiдницьких, спортивно-
оздоровчих та iнших послугах; 

•оновлення змiсту й методичного забезпечення, iндивiдуалiзацiї та ди-
ференцiацiї навчання обдарованої молодi;

•створення системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiч-
них та керiвних кадрiв для позашкiльної освiти й виховання;

д) у професiйно-технiчнiй освiтi:
•надання можливостi безоплатної первинної професiйної пiдготовки в де-

ржавних та комунальних професiйно-технiчних навчальних закладах;
•розвитку мережi професiйно-технiчних навчальних закладiв рiзних ти-

пiв, професiйних спрямувань та форм власностi з урахуванням демогра-
фiчних прогнозiв, регiональної специфiки та потреб ринку працi;

•поєднання професiйно-технiчної та повної загальної середньої освiти, 
забезпечення варiативностi та гнучкостi освiтньо-професiйних прог-
рам з урахуванням змiн на ринку працi та попиту на новi професiї;

•створення умов для надання професiйно-технiчними навчальними 
закладами освiтнiх та iнших послуг населенню, зокрема здобуття або 
пiдвищення робiтничої квалiфiкацiї, а також перепiдготовки незайня-
того населення;

•розвитку спiвпрацi з пiдприємствами, установами, органiзацiями — 
замовниками пiдготовки кадрiв, державною службою зайнятостi;

•участi роботодавцiв у забезпеченнi функцiонування та розвитку про-
фесiйно-технiчної освiти;

•оновлення матерiально-технiчної бази та впровадження iнформацiй-
них технологiй;

е) у вищiй освiтi:
•запровадження ефективної системи iнформування громадськостi про 

можливостi здобуття вищої освiти;
•створення умов для здобуття безоплатної вищої освiти на конкурс-

них засадах у державних i комунальних навчальних закладах;

•удосконалення правових засад здобуття освiти за рахунок бюджетiв 
усiх рiвнiв та коштiв юридичних i фiзичних осiб;

•розширення можливостей здобуття вищої освiти шляхом iндивiду-
ального кредитування;

•створення умов для здобуття вищої освiти дiтьми-сиротами, дiтьми, 
позбавленими батькiвського пiклування, та дiтьми-iнвалiдами;

•забезпечення високої якостi вищої освiти та професiйної мобiльностi 
випускникiв вищих навчальних закладiв на ринку працi шляхом 
iнтеграцiї вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї, 
наукових установ та пiдприємств, запровадження гнучких освiтнiх 
програм та iнформацiйних технологiй навчання;

•додержання засад демократичностi, прозоростi та гласностi у фор-
муваннi контингенту студентiв, у тому числi шляхом об’єктивного 
тестування; створення умов для забезпечення навчання вiдповiдно 
до потреб особистостi та ринку працi.

VIII. Безперервнiсть освiти, навчання протягом життя
17. Державна полiтика стосовно безперервної освiти проводиться з 

урахуванням свiтових тенденцiй розвитку освiти протягом життя, со-
цiально-економiчних, технологiчних та соцiокультурних змiн.

Безперервнiсть освiти реалiзується шляхом:
•забезпечення наступностi змiсту та координацiї навчально-виховної 

дiяльностi на рiзних ступенях освiти, що функцiонують як продов-
ження попереднiх i передбачають пiдготовку громадян для можливого 
переходу на наступнi ступенi;

•формування потреби та здатностi особистостi до самоосвiти;
•оптимiзацiї системи перепiдготовки працiвникiв i пiдвищення їх 

квалiфiкацiї, модернiзацiї системи пiслядипломної освiти на основi 
вiдповiдних державних стандартiв;

•створення iнтегрованих навчальних планiв i програм;
•формування та розвитку навчальних науково-виробничих комплексiв 

ступеневої пiдготовки фахiвцiв;
•запровадження та розвитку дистанцiйної освiти;
•органiзацiї навчання вiдповiдно до потреб особистостi i ринку працi 

на базi професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв, закладiв 
пiслядипломної освiти, а також використання iнших форм навчання;

•забезпечення зв’язку мiж загальною середньою, професiйно-технiч-
ною, вищою та пiслядипломною освiтою.
18. Держава прогнозує обсяги та визначає напрями професiйної пiд-

готовки у навчальних закладах рiзних типiв i форм власностi, створює 
умови для професiйного навчання незайнятого населення з урахуванням 
змiн на ринку працi.

IX. Iнформацiйнi технологiї в освiтi
19. Прiоритетом розвитку освiти є впровадження сучасних iнформацiй-

но-комунiкацiйних технологiй, що забезпечують дальше вдосконалення 
навчально-виховного процесу, доступнiсть та ефективнiсть освiти, пiдготов-
ку молодого поколiння до життєдiяльностi в iнформацiйному суспiльствi.
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Це досягається шляхом:
•забезпечення поступової iнформатизацiї системи освiти, спрямованої 

на задоволення освiтнiх iнформацiйних i комунiкацiйних потреб учас-
никiв навчально-виховного процесу;

•запровадження дистанцiйного навчання iз застосуванням у навчально-
му процесi та бiблiотечнiй справi iнформацiйно-комунiкацiйних техно-
логiй поряд з традицiйними засобами;

•розроблення iндивiдуальних модульних навчальних програм рiзних 
рiвнiв складностi залежно вiд конкретних потреб, а також випуску 
електронних пiдручникiв;

•створення iндустрiї сучасних засобiв навчання, що вiдповiдають свiто-
вому науково-технiчному рiвню i є важливою передумовою реалiзацiї 
ефективних стратегiй досягнення цiлей освiти.
20. Держава пiдтримує процес iнформатизацiї освiти, застосування iн-

формацiйно-комунiкацiйних технологiй у системi освiти; сприяє забезпе-
ченню навчальних закладiв комп’ютерами, сучасними засобами навчання, 
створенню глобальних iнформацiйно-освiтнiх мереж; забезпечує розвиток 
усеохоплюючої системи монiторингу якостi освiти всiх рiвнiв

X. Управлiння освiтою
21. Сучасна система управлiння сферою освiти розвивається як держав-

но-громадська. Вона має враховувати регiональнi особливостi, тенденцiї до 
зростання автономiї навчальних закладiв, конкурентоспроможностi освiт-
нiх послуг.

Першочерговими завданнями є налагодження високопрофесiйного на-
укового, аналiтичного, iнформацiйного супроводу управлiнських рiшень, 
подолання розрiзненостi адмiнiстративних даних.

22. Нова модель системи управлiння сферою освiти має бути вiдкритою 
й демократичною. У нiй передбачається забезпечення державного управ-
лiння з урахуванням громадської думки, внаслiдок чого змiнюються на-
вантаження, функцiї, структура й стиль центрального та регiонального 
управлiння освiтою.

23. Модернiзацiя управлiння освiтою передбачає:
•оптимiзацiю державних управлiнських структур, децентралiзацiю уп-

равлiння;
•перерозподiл функцiй та повноважень мiж центральними i мiсцевими 

органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування та 
навчальними закладами;

•перехiд до програмно-цiльового управлiння;
•поєднання державного й громадського контролю;
•запровадження нової етики управлiнської дiяльностi, що базується на 

принципах взаємоповаги, позитивної мотивацiї;
•прозорiсть розроблення, експертизи, апробацiї та затвердження нор-

мативно-правових документiв;
•створення систем монiторингу ефективностi управлiнських рiшень, 

їх впливу на якiсть освiтнiх послуг на всiх рiвнях;
•органiзацiю експериментальної перевiрки та експертизи освiтнiх iн-

новацiй;

•впровадження новiтнiх iнформативно-управлiнських i комп’ютерних 
технологiй;

•демократизацiю процедури призначення керiвникiв навчальних за-
кладiв, їх атестацiї;

•удосконалення механiзму лiцензування, атестацiї та акредитацiї 
навчальних закладiв;

•пiдвищення компетентностi управлiнцiв усiх рiвнiв;
•бiльш широке залучення до управлiнської дiяльностi талановитої 

молодi, жiнок, а також виховання лiдерiв у сферi освiти.

XI. економiка освiти
24. Сучасна економiка освiти повинна створити сталi передумови для 

розвитку всiх напрямiв галузi з метою формування високого освiтнього 
рiвня українського народу.

Досягнення цiєї мети передбачає виконання таких завдань:
•визначення фiнансування освiти як прiоритетного напряму видаткiв 

бюджетiв усiх рiвнiв;
•формування багатоканальної системи фiнансового забезпечення ос-

вiти;
•фiнансування державою здобуття дошкiльної, повної загальної се-

редньої та професiйно-технiчної освiти в державних i комунальних 
навчальних закладах в обсязi, визначеному державними стандарта-
ми;

•стимулювання iнвестицiй юридичних i фiзичних осiб у розвиток ос-
вiти;

•створення сучасної системи нормування та оплати працi у галузi ос-
вiти;

•визначення прiоритетних напрямiв фiнансування освiти i концент-
рацiя фiнансових ресурсiв для їх реалiзацiї;

•забезпечення ефективного використання коштiв на функцiонування 
та розвиток освiти.
25. Обсяги фiнансування освiти й науки мають задовольняти потреби 

особистостi й суспiльства в якiснiй освiтi. Держава поступово збiльшу-
ватиме видатки на освiту та доводитиме їх до середнiх показникiв євро-
пейських держав.

Ефективнiсть використання фiнансових ресурсiв, спрямованих в 
освiту, забезпечуватиметься на основi встановлення та неухильного до-
тримання таких базових принципiв її фiнансування:

•поступовий перехiд до формування видаткiв державного та мiсцевих 
бюджетiв на освiту на основi встановлених нормативiв;

•чiтке розмежування бюджетного та позабюджетного фiнансування 
дiяльностi навчальних закладiв;

•забезпечення пiдзвiтностi та прозоростi використання коштiв;
•забезпечення формування державного замовлення на пiдготовку фахiв-

цiв у професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах рiзних форм 
власностi на конкурснiй основi з урахуванням якостi освiтнiх послуг;

•здiйснення економiчної дiяльностi навчальними закладами на засадах 
неприбутковостi.
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26. Основними джерелами фiнансового забезпечення освiти є:
•кошти державного та мiсцевих бюджетiв;
•кошти юридичних i фiзичних осiб, громадських органiзацiй та фондiв, 

у тому числi благодiйнi внески й пожертвування;
•кошти вiд надання навчальними закладами додаткових освiтнiх та iн-

ших послуг;
•гранти;
•кредити на розвиток навчальних закладiв усiх рiвнiв та здобуття освiти;
•кошти вiд здiйснення навчальними закладами економiчної дiяльностi, 

регламентованої державою.
27. Основними заходами, спрямованими на удосконалення економiчної 

моделi освiти, мають стати:
•полiпшення технологiї формування видаткiв державного та мiсцевих 

бюджетiв на освiту, удосконалення системи кiлькiсних та якiсних по-
казникiв для нормування зазначених видаткiв;

•розроблення диференцiйованих стандартiв iнфраструктурного забезпе-
чення навчальних закладiв рiзних типiв;

•розроблення та запровадження диференцiйованих нормативiв витрат 
на здiйснення дiяльностi навчальними закладами;

•запровадження змiшаного фiнансування iнновацiйних проектiв у га-
лузi освiти, зокрема розроблення та запровадження механiзму пiльгово-
го оподаткування доходiв фiзичних осiб, якi спрямовують власнi кошти 
на оплату навчання;

•удосконалення правового пiдґрунтя для приватного фiнансування 
дiяльностi навчальних закладiв;

•проведення органами управлiння освiтою (державними та мiсцевими) 
монiторингу iнвестування навчальних закладiв;

•запровадження спiльного державного та громадського контролю за 
формуванням i виконанням бюджетiв навчальних закладiв;

•застосування енерго- i теплозберiгаючих технологiй, ощадливе вико-
ристання та розподiл ресурсiв, що спрямовуються на освiту;

•модернiзацiя мережi навчальних закладiв.

XII. освiта і наука
28. Поєднання освiти i науки є умовою модернiзацiї системи освiти, 

головним чинником її дальшого розвитку, що забезпечується:
•постiйним збiльшенням обсягiв фiнансування науки вiдповiдно до 

потреб її випереджального розвитку;
•фундаменталiзацiєю освiти, iнтенсифiкацiєю наукових дослiджень у 

вищих навчальних закладах, науково-дослiдних установах Академiї 
педагогiчних наук України;

•розвитком освiти на основi новiтнiх наукових i технологiчних досягнень;
•iнновацiйною освiтньою дiяльнiстю у навчальних закладах усiх ти-

пiв, рiвнiв акредитацiї та форм власностi;
•правовим захистом освiтнiх iнновацiй та результатiв науково-педа-

гогiчної дiяльностi як iнтелектуальної власностi;
•запровадженням наукової експертизи державних стандартiв освiти, 

пiдручникiв, iнновацiйних систем навчання та виховання;

•залученням до наукової дiяльностi обдарованої учнiвської та сту-
дентської молодi, педагогiчних працiвникiв;

•поглибленням спiвпрацi та кооперацiї навчальних закладiв i науко-
вих установ, широким залученням до навчально-виховного процесу 
та дослiдницької роботи в навчальних закладах учених Нацiональної 
академiї наук України та галузевих академiй;

•створенням науково-iнформацiйного простору, насамперед для дiтей 
та молодi, використанням для цього нових комунiкацiйно-iнформа-
цiйних засобiв;

•запровадженням цiльових програм, що сприяють iнтеграцiї освiти i науки;
•випереджальним розвитком педагогiчної та психологiчної науки, 

вiднесенням їх до прiоритетних напрямiв розвитку науки в Українi.

XIII. Пiдготовка педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв
29. Пiдготовка педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв, їх 

професiйне вдосконалення — важлива умова модернiзацiї освiти. Для пiд-
тримки педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв, пiдвищення їх 
вiдповiдальностi за якiсть професiйної дiяльностi держава забезпечує:

•розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази професiйної 
дiяльностi педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв;

•прогнозування та задоволення потреб суспiльства в зазначених працiв-
никах;

•розвиток конкурентоспроможної системи навчальних закладiв, в яких 
проводиться пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї пе-
дагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв;

•розроблення та запровадження державних стандартiв педагогiчної освi-
ти рiзних освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв i державних стандартiв пiс-
лядипломної педагогiчної освiти;

•оволодiння педагогiчними працiвниками сучасними iнформацiйними 
технологiями;

•перiодичне оновлення i взаємоузгодження змiсту пiдготовки, перепiд-
готовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

•впровадження системи цiльового державного фiнансування пiдготовки 
педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв та їх професiйного 
вдосконалення;

•полiпшення системи стимулювання професiйного зростання педагогiч-
них i науково-педагогiчних працiвникiв, можливiсть вивчення iнозем-
них мов.
30. Держава забезпечує умови для пiдвищення престижу та соцiального 

статусу педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв, створює систему 
професiйного вiдбору молодi до вищих педагогiчних навчальних закладiв.

XIV. Соцiальнi гарантiї учасникiв навчального процесу
31. Забезпечення умов для педагогiчної, науково-педагогiчної та нау-

кової дiяльностi педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв, умов 
для навчання учнiв i студентiв, а також соцiального захисту учасникiв 
навчально-виховного процесу є найважливiшим напрямом державної 
полiтики у галузi освiти. Громадянам, якi навчаються, гарантується:
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•захист життя, збереження здоров’я, фiзичне виховання;
•регулярне безоплатне пiдвезення у сiльськiй мiсцевостi до мiсця 

навчання й додому дiтей дошкiльного вiку, учнiв та педагогiчних 
працiвникiв;

•пiльговий проїзд студентiв у громадському транспортi;
•надання адресної допомоги, академiчних i соцiальних стипен-

дiй;
•здiйснення заходiв щодо профiлактики бездоглядностi й право-

порушень серед дiтей, учнiвської та студентської молодi, їх со-
цiальної реабiлiтацiї у суспiльствi;

•працевлаштування випускникiв, якi навчалися за державним за-
мовленням.
32. Держава поступово пiдвищує соцiальнi витрати на систему 

освiти, проведення активної соцiальної полiтики.
Бюджетнi ресурси спрямовуються на забезпечення першочер-

гових соцiальних видаткiв: на виплату заробiтної плати та пенсiй 
педагогiчним i науково-педагогiчним працiвникам, стипендiй, а та-
кож на соцiальну пiдтримку учнiв i студентiв.

Держава сприяє розширенню застосування договiрного регулю-
вання умов оплати працi, додаткових соцiальних гарантiй на пiд-
ставi положень генеральної, галузевої, регiональної угод, колектив-
них договорiв.

33. Держава, виходячи з можливостей бюджету й реальної еко-
номiчної ситуацiї, сприяє забезпеченню для педагогiчних i науково-
педагогiчних працiвникiв:

•ефективного медичного обслуговування;
•встановлення й дотримання науково обґрунтованих норм нав-

чального навантаження, тривалостi робочого часу та основної 
щорiчної вiдпустки;

•перiодичного стажування в наукових центрах, навчальних за-
кладах та на виробництвi;

•диференцiацiї оплати працi вiдповiдно до рiвня професiоналiз-
му, квалiфiкацiйної категорiї та педагогiчного звання, наукового 
ступеня та вченого звання;

•встановлення педагогiчним працiвникам фiксованих доплат для 
придбання навчальної та науково-методичної лiтератури;

•виплати одноразової допомоги педагогiчним працiвникам, якi 
призначаються на посаду вперше.
34. Держава створює умови для встановлення педагогiчним пра-

цiвникам пенсiйного забезпечення на рiвнi 80-90 вiдсоткiв їх за-
робiтної плати.

XV. Мiжнародне спiвробiтництво та iнтеграцiя в галузi освiти
35. Стратегiчним завданням державної освiтньої полiтики є вихiд 

освiти, набутої в Українi, на ринок свiтових освiтнiх послуг, поглиб-
лення мiжнародного спiвробiтництва, розширення участi навчальних 
закладiв, учених, педагогiв i вчителiв, учнiв, студентiв у проектах 
мiжнародних органiзацiй та спiвтовариств.

Держава сприяє розвитку спiвробiтництва навчальних закладiв 
на дво- i багатостороннiй основi з мiжнародними органiзацiями та ус-
тановами (ЮНЕСКО, ЮНIСЕФ, Європейським Союзом, Радою Євро-
пи), Свiтовим банком, зарубiжними освiтянськими фондами, iншими 
мiжнародними органiзацiями.

36. Iнтеграцiя вiтчизняної освiти в мiжнародний освiтнiй простiр 
базується на таких засадах:

•прiоритет нацiональних iнтересiв;
•збереження та розвиток iнтелектуального потенцiалу нацiї;
•миротворча спрямованiсть мiжнародного спiвробiтництва;
•системний i взаємовигiдний характер спiвробiтництва;
•толерантнiсть в оцiнюваннi здобуткiв освiтнiх систем зарубiжних 

країн та адаптацiї цих здобуткiв до потреб нацiональної системи 
освiти.
37. Основними шляхами монiторингу та використання зарубiжно-

го досвiду в галузi освiти є:
•проведення спiльних наукових дослiджень, спiвробiтництво з 

мiжнародними фондами;
•проведення мiжнародних наукових конференцiй, семiнарiв, сим-

позiумiв; сприяння участi педагогiчних та науково-педагогiчних 
працiвникiв у вiдповiдних заходах за кордоном;

•освiтнi й науковi обмiни, стажування та навчання за кордоном уч-
нiв, студентiв, педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв;

•аналiз, вiдбiр, видання та розповсюдження кращих зразкiв за-
рубiжної наукової та навчальної лiтератури.
38. Центральнi та мiсцевi органи управлiння освiтою, Академiя 

педагогiчних наук України, а також навчальнi заклади всiх рiвнiв 
сприяють мiжнароднiй мобiльностi учасникiв навчально-виховного 
процесу, забезпечують розвиток системи пiдготовки фахiвцiв для за-
рубiжних країн на компенсацiйних засадах, створюють фiлiї вищих 
навчальних закладiв України, їх пiдготовчих факультетiв i вiддiлень 
за кордоном; забезпечують визнання за кордоном документiв про ос-
вiту, що видаються в Українi.

Для досягнення цiєї мети необхiдно забезпечити:
•розроблення та реалiзацiю державної програми пiдготовки й за-

крiплення квалiфiкованих кадрiв для розширення мiжнародного 
спiвробiтництва у галузi освiти, органiзацiю їх постiйного навчан-
ня та пiдвищення квалiфiкацiї;

•виконання цiльових iнновацiйних програм, спрямованих на роз-
ширення участi України у спiвробiтництвi на мiжнародному рин-
ку освiтнiх послуг;

•фiнансову та консультацiйну пiдтримку.
39. Освiта в Українi є вiдкритим соцiальним iнститутом. Суб’єкти 

системи освiти спiвпрацюють з мiжнародними iнституцiями та ор-
ганiзацiями, якi для здiйснення своєї дiяльностi покликанi залучати 
педагогiв, дiтей та молодь з метою набуття ними соцiальної компетен-
тностi й досвiду у питаннях взаєморозумiння, толерантностi, побудо-
ви спiльного європейського дому, культурного рiзноманiття i водно-



20 21

час для збереження та примноження власних культурних надбань.
Беручи участь у проектах i програмах Ради Європи, ЮНЕСКО, 

Європейського Союзу, ЮНIСЕФ та iнших мiжнародних органiзацiй, 
суб’єкти нацiональної системи освiти не тiльки отримуватимуть до-
ступ до iнформацiї про шляхи, засоби й методи розвитку гуманiтар-
ної сфери, але й зможуть демонструвати й пропонувати на мiжна-
родному ринку освiтнi технологiї та власнi напрацювання.

40. Держава сприяє залученню додаткових ресурсiв для створен-
ня нових потужних каналiв iнформацiйного обмiну з усiма країна-
ми свiту, розширенню iнформацiйної бази нацiональної системи 
освiти, забезпеченню можливостi використання свiтових банкiв iн-
формацiї.

41. Як важливий засiб утвердження авторитету України на мiж-
народнiй аренi, розвитку мiжнародного спiвробiтництва та залу-
чення додаткових джерел фiнансування освiти держава розглядає 
можливiсть збiльшення обсягiв пiдготовки спецiалiстiв з числа iно-
земцiв та осiб без громадянства.

XVI. очiкуванi результати
42. Реалiзацiя Нацiональної доктрини забезпечить перехiд до но-

вого типу гуманiстично-iнновацiйної освiти, що сприятиме iстотному 
зростанню iнтелектуального, культурного, духовно-морального по-
тенцiалу особистостi та суспiльства. У результатi цього вiдбудуться 
потужнi позитивнi змiни у системi матерiального виробництва та ду-
ховного вiдродження, структурi полiтичних вiдносин, побутi й куль-
турi.

Зростуть самостiйнiсть i самодостатнiсть особистостi, її творча ак-
тивнiсть, що змiцнить демократичнi основи громадянського суспiль-
ства i прискорить його розвиток.

Активiзуються процеси нацiональної самоiдентифiкацiї особис-
тостi, пiдвищиться її громадянський авторитет, а також статус гро-
мадянина України у мiжнародному соцiокультурному середовищi.

Освiта, здобута в Українi, стане конкурентоспроможною в євро-
пейському та свiтовому освiтньому просторi, а людина — захищеною 
i мобiльною на ринку працi.

Зростаючий освiтнiй потенцiал суспiльства забезпечить впровад-
ження новiтнiх виробничих та iнформацiйних технологiй, що дасть 
змогу протягом наступних 10-15 рокiв скоротити вiдставання у тем-
пах розвитку, а надалi iстотно наблизитися до рiвня й способу органi-
зацiї життєдiяльностi розвинутих країн свiту.

Випереджальний розвиток освiти забезпечить рiвень життя, гiд-
ний людини XXI столiття

Закон України про охорону дитинства

Від 26 квітня 2001 р. 
№ 2402-111

Розділ I
Загальні положення
Стаття 1.  Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: дитина — особа 

віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до 
неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше; дитинство — період розвитку 
людини до досягнення повноліття; охорона дитинства — система державних 
та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, 
всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав; дитина-сирота 
— дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківсь-
кого піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з 
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення 
батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатни-
ми, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбав-
лення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх ор-
ганами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та 
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою бать-
ків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також під-
кинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, 
та безпритульні діти; безпритульні діти — діти, які були покинуті батьками, 
самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають 
певного місця проживання; дитина-інвалід — дитина зі стійким розладом 
функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вроджени-
ми вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її 
нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомо-
ги й захисту; дитина-біженець — дитина, яка не є громадянином України і 
внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за озна-
ками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), на-
лежності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за 
межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися 
захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок та-
ких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) й перебуваючи за 
межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не 
бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань; (Абзац дев’ятий 
статті 1 в редакції Закону № 177-IV (177-15) від 26.09.2002) неповна сім’я 
— сім’я, що складається з матері або батька й дитини (дітей); багатодітна 
сім’я — сім’я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та біль-
ше дітей; прийомна сім’я — сім’я, яка добровільно взяла із закладів для ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на 
виховання та спільне проживання; дитячий будинок сімейного типу — окре-
ма сім’я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не 
перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш 
як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Стаття 2.  Законодавство про охорону дитинства та його завдання
 Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конститу-

ції України (254к/96-ВР), Конвенції ООН про права дитини (995-021), 
міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, і складається з цього Закону, а також інших нор-
мативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в цій сфері. 
Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціаль-
но-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, 
культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-еконо-
мічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів 
дитини в Україні.

Стаття �.  Основні принципи охорони дитинства
Усі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, 

статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, 
етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я 
та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-
яких інших обставин, мають рівні права й свободи, визначені цим Зако-
ном та іншими нормативно-правовими актами. 

У порядку, встановленому законодавством, держава гарантує всім 
дітям рівний доступ до безоплатної юридичної допомоги, необхідної для 
забезпечення захисту їх прав.

Стаття 4.  Система заходів щодо охорони дитинства
Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає: визна-

чення основних правових, економічних, організаційних, культурних та 
соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавс-
тва про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповід-
ність з міжнародними правовими нормами у цій сфері; забезпечення 
належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, 
психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, 
їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зрос-
тання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, 
свободи та рівності; проведення державної політики, спрямованої на ре-
алізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, 
переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підго-
товки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з акту-
альних проблем дитинства; встановлення відповідальності юридичних і 
фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних 
інтересів дитини, заподіяння їй шкоди.

Стаття 5.  Організація охорони дитинства
Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері 

визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних за-
гальнодержавних програм. Проведення державної політики щодо охо-
рони дитинства, розробку й здійснення цільових загальнодержавних 
програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, координацію 
діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади в цій сфері 
забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України 
звітує Верховній Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, 
становище дітей та тенденції його змін у ході впроваджених соціально-

економічних перетворень. Місцеві органи виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, 
забезпечують: проведення державної політики у сфері охорони дитинства, 
розроблення й здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення 
становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері; розвиток мережі нав-
чальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також 
позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на органі-
зацію дозвілля, відпочинку й оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-
технічної бази; вирішення питань щодо встановлення опіки й піклування, 
створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, 
які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хво-
роби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, 
а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей; (Дію аб-
зацу п’ятого частини третьої статті 5 зупинено на 2003 рік (щодо за-
безпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та дітей із малозабезпечених сімей) згідно із Законом № 380-
IV (380-15) від 26.12.2002) організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 
класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з не-
повних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах; 
організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом (крім 
таксі), автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в 
сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також ді-
тей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в професій-
но-технічних навчальних закладах; вирішення питань про надання пільг та 
державної допомоги дітям та сім’ям з дітьми відповідно до законодавства; 
вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетен-
ції законодавством України. Компетенція інших органів виконавчої влади 
у сфері охорони дитинства визначається законодавством. У порядку, вста-
новленому законодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадсь-
кі організації, фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації 
заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей, створення роз-
виненої системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів, спрямо-
ваних на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, всебічного 
гармонійного культурного й фізичного розвитку дитини. Держава сприяє 
трудовим колективам, громадським та благодійним організаціям, іншим 
об’єднанням громадян та фізичним особам у їх діяльності, спрямованій на 
поліпшення становища дітей, охорону їх прав та інтересів, заохочує розви-
ток усіх форм благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей шляхом на-
дання податкових, інвестиційних, митних, кредитних та тарифних пільг у 
порядку, встановленому законами України.

Розділ II
Права та свободи дитини
Стаття 6. Право на життя та охорону здоров’я 
Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живо-

народженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації 
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охорони здоров’я. Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, 
безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комуналь-
них закладах охорони здоров’я, сприяє створенню безпечних умов 
для життя й здорового розвитку дитини, раціонального харчування, 
формуванню навичок здорового способу життя. З цією метою держава 
вживає заходів щодо: зниження рівня смертності немовлят і дитячої 
смертності; забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім 
дітям для боротьби з хворобами й недоїданням, у тому числі шляхом на-
дання дітям доступу до достатньої кількості якісних харчових продук-
тів та чистої питної води; створення безпечних і здорових умов праці; 
надання матерям належних послуг з охорони здоров’я в допологовий і 
післяпологовий періоди; забезпечення всіх прошарків суспільства, зок-
рема батьків і дітей, інформацією щодо охорони здоров’я й здорового 
харчування дітей, переваг грудного вигодовування, гігієни, санітарних 
умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам; розвитку 
просвітницької роботи, послуг у галузі планування сім’ї та охорони реп-
родуктивного здоров’я; пільгового забезпечення дітей ліками та харчу-
ванням у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 7.  Право на ім’я та громадянство
Кожна дитина з моменту народження має право на ім’я та громадянс-

тво. Місце й порядок реєстрації народження дитини визначаються зако-
нодавством про шлюб та сім’ю, реєстрацію актів громадянського стану, 
а підстави й порядок набуття та зміни громадянства визначаються Зако-
ном України «Про громадянство України» (2235-14), іншими норматив-
но-правовими актами. 

Стаття �. Право на достатній життєвий рівень
Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізично-

го, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального 
розвитку. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність 
за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, від-
повідно до законів України.

Стаття �.  Право дитини на вільне висловлення думки та отримання 
інформації.

Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої дум-
ки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної актив-
ності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає 
свободу розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та 
зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомо-
гою творів мистецтва, літератури, засобів масової інформації, засобів 
зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших засобів на 
вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різ-
них національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють 
здоровому фізичному й психічному розвитку, соціальному, духовному 
та моральному благополуччю. Діти мають право звертатися до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, ус-
танов, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із 
зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та 
клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скар-

гами про їх порушення. З метою реалізації цього права держава спри-
яє: поширенню засобами масової інформації матеріалів, корисних для 
розвитку дитини; виданню та розповсюдженню дитячої літератури та 
підручників шляхом створення пільгових умов для їх видання; між-
народному співробітництву у сфері обміну та поширення інформації 
та матеріалів, що надходять із різних національних і міжнародних 
джерел; діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задово-
лення мовних потреб дітей, у тому числі тих, які належать до націо-
нальних меншин. Здійснення прав дитини на вільне висловлювання 
думки та отримання інформації може бути обмежене законом в інтере-
сах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя. 

Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства
Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недотор-

канність та захист гідності. Дисципліна й порядок у сім’ї, навчальних 
та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, 
що грунтуються на взаємоповазі, справедливості й виключають при-
ниження честі та гідності дитини. Держава здійснює захист дитини 
від: усіх форм фізичного й психічного насильства, образи, недбалого 
й жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні 
зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють; 
втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, 
наркотичних засобів і психотропних речовин; залучення до екстреміст-
ських релігійних психокультових угруповань та течій, використання 
її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, при-
мушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до 
азартних ігор тощо. Держава через органи опіки й піклування, служ-
би у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді в 
порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які 
піклуються про неї, необхідну допомогу в запобіганні та виявленні ви-
падків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці 
випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів 
для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення на-
сильства. (Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 3109-III (3109-14) від 07.03.2002) Дитина вправі особисто 
звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах непов-
нолітніх, центрів соціальних служб для молоді, інших уповноважених 
органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. (Частина 
четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3109-
III (3109-14) від 07.03.2002) Розголошення чи публікація будь-якої 
інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди закон-
ного представника дитини забороняється. Процедура розгляду скарг 
дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство 
й знущання над ними в сім’ї та поза її межами встановлюється законо-
давством.
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Розділ III
Дитина і сім’я
Стаття 11.  Дитина і сім’я 
Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелекту-

ального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального за-
безпечення й несе відповідальність за створення належних умов для цього. 
Кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї 
одного з них та на піклування батьків. Батько й мати мають рівні права 
та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним 
обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.

Стаття 12.  Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання 
та розвиток дитини

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На 
кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, 
навчання й розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають 
право й зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізич-
ний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови 
для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати 
її до самостійного життя та праці. Виховання дитини має спрямовувати-
ся на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини й громадяни-
на, мови, національних історичних і культурних цінностей українського 
та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя в суспільстві в 
дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх 
членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, націо-
нальними, релігійними групами.

Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у вико-
нанні ними своїх обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї, 
сприяє розвитку мережі дитячих закладів. Позбавлення батьківських прав 
або відібрання дитини в батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє 
батьків від обов’язку утримувати дітей. Порядок і розміри відшкодування 
витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, ди-
тячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного 
типу, прийомній сім’ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, встановлюються законодавством України. 
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення 
прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний 
і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання 
батьківських обов’язків відповідно до закону. У разі відмови від надання 
дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров’ю, батьки 
або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Ме-
дичні працівники в разі критичного стану здоров’я дитини, який потребує 
термінового медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, 
які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.

Стаття 1�. Державна допомога сім’ям з дітьми
З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей 

у сім’ях держава надає батькам або особам, які їх замінюють, соціаль-
ну допомогу, передбачену Законом України «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми» (2811-12) та іншими законами України.

Сім’ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, надаються пільгові довгострокові кредити на придбання житла, 
предметів довгострокового користування та житлове будівництво.

Стаття 14. Розлучення дитини з сім’єю
Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком 

випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього ви-
магає рішення суду, що набрало законної сили. Під час вчинення дій, 
пов’язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також 
інших дій, що стосуються дитини, в порядку, встановленому законом, 
судом заслуховується думка та побажання дитини.

Стаття 15.  Спілкування дитини з батьками, які проживають окремо
Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право 

на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих кон-
тактів. Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати 
участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом 
визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихо-
ванню дитини. У разі коли батьки не можуть дійти згоди щодо участі 
одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок 
такої участі визначається органами опіки та піклування за участю бать-
ків, виходячи з інтересів дитини. Рішення органів опіки та піклування 
з цих питань можуть бути оскаржені в суді в порядку, встановленому 
законом. Дитина має право на отримання інформації про відсутніх бать-
ків, якщо це не завдає шкоди її психічному і фізичному здоров’ю.

Стаття 16.  Спілкування дитини з батьками, які проживають у різ-
них державах

Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на ре-
гулярні особисті стосунки й прямі контакти з обома батьками. Дитина 
та її батьки для возз’єднання сім’ї мають право на вільний в’їзд в Украї-
ну та виїзд з України в порядку, встановленому законом.

Стаття 17.  Право дитини на майно
Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в 

установленому законом порядку в спадщину майна й грошових коштів 
батьків чи одного з них у разі їх смерті або визнання їх за рішенням суду 
померлими незалежно від місця проживання. Дитина, батьки якої поз-
бавлені батьківських прав, не втрачає права на успадкування їх майна. 
У разі визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісно від-
сутніми дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна. 
Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів 
опіки і піклування укладати договори, які підлягають нотаріально-
му посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належ-
них дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження 
житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові 
зобов’язання. Суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або 
відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно накла-
дає заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє 
нотаріальну контору за місцем знаходження майна та житла.Інші май-
нові права дитини та порядок їх захисту встановлюються законами Ук-
раїни.
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Стаття 1�.  Право дитини на житло
Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-

гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та 
розумовому розвитку. Діти — члени сім’ї наймача або власника жилого 
приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарів-
ні з власником або наймачем. Органи опіки та піклування зобов’язані 
здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх за-
мінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих при-
міщень та купівлі нового житла.

Розділ IV
Дитина і суспільство
Стаття 1�.  Право на освіту
Кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і 

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-тех-
нічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; 
надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих закладів 
у порядку, встановленому законодавством України. Держава забезпе-
чує право на вибір навчального закладу й навчання рідною мовою чи 
на вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних за-
кладах. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку для 
виконання вимог щодо навчання дітей у загальноосвітніх навчальних 
закладах. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, 
студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають 
на повному утриманні держави. Порядок повного державного утриман-
ня та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних 
закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабі-
нетом Міністрів України. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування (за винятком тих, які мають вади фізичного та розумового 
розвитку і не можуть навчатися в загальних навчальних закладах), нав-
чаються в загальноосвітніх школах. Держава забезпечує пільгові умови 
для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих 
навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавле-
ним батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потре-
бують соціального захисту, за умови наявності у них достатнього рівня 
підготовки. Норми навантаження у навчальних програмах та планах 
навчальних закладів повинні визначатися з урахуванням віку та стану 
здоров’я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встанов-
леному законодавством, забезпечують органи управління освітою та 
органи охорони здоров’я. У порядку, встановленому законодавством, 
держава забезпечує підтримку та заохочення особливо обдарованих ді-
тей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та 
іноземних навчальних закладів і встановлення спеціальних стипендій.

Стаття 20.  Залучення дитини до національної та світової культури
З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуч-

чю, всебічному здоровому розвитку дитини держава забезпечує їй безко-

штовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, до-
сягнень світової культури шляхом надання можливості користування 
бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо. З цією 
метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, 
закладів позашкільної освіти, діяльність яких спрямовується на спри-
яння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей. Розробка 
навчальних програм, що застосовуються в навчальних закладах, повин-
на базуватися на найкращих здобутках людства у сфері культури, заса-
дах моралі та добра, національних духовних традиціях. Держава сприяє 
випуску й забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіо-
передач, виданню друкованих засобів масової інформації, розрахованих 
на дитячу та молодіжну аудиторію, а також поширенню іншої корисної 
для культурного розвитку дітей інформації. Забороняється пропагуван-
ня у засобах масової інформації культу насильства й жорсткості, роз-
повсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність 
і завдає шкоди моральному благополуччю дитини. 

Стаття 21.  Дитина і праця
Порядок застосування праці дітей визначається законодавством Ук-

раїни про працю. Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, 
становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися 
на роботу, що не завдає шкоди їх здоров’ю і навчанню, за згодою одного 
з батьків або особи, яка замінює батьків. Для дітей, молодших 16 років, 
тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та 
професійної підготовки. Час, витрачений дитиною за згодою власника або 
уповноваженого ним органу на професійну підготовку в межах встановле-
ного законодавством робочого часу, зараховується як робочий час. Забо-
роняється залучення дітей до участі у важких роботах і роботах зі шкід-
ливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах 
та до праці понад встановлений законодавством скорочений робочий час. 
Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду за 
наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань 
для участі у трудовій діяльності та в подальшому до досягнення 21 року 
щорічно підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. 
Участь у трудовій діяльності дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку забезпечується шляхом створення відповідної мережі 
робочих місць.З метою захисту своїх трудових прав діти, які працюють, 
можуть створювати професійні спілки або вступати до існуючих професій-
них спілок у порядку, встановленому законодавством України. Державний 
контроль і нагляд за додержанням трудових прав дитини забезпечується в 
порядку, встановленому законодавством України. 

Стаття 22.  Право на зайняття підприємницькою діяльністю 
Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприєм-

ницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогоспо-
дарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарс-
тва в порядку, встановленому законом. 

Стаття 2�.  Право на об’єднання в дитячі та молодіжні організації. 
Діти мають право на об’єднання в самостійні дитячі та молодіжні 

громадські організації за умови, що їх діяльність не суперечить Консти-
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туції України (254к/96-ВР) та законам України, не порушує громадсь-
кий порядок і безпеку держави, права й свободи інших осіб, не шкодить 
моралі та здоров’ю дітей та інших громадян. Дитячі громадські органі-
зації можуть створювати свої об’єднання, встановлювати контакти з ди-
тячими громадськими організаціями інших країн, вступати до міжна-
родних дитячих об’єднань. Створення дитячих організацій політичного 
та релігійного спрямування забороняється. Місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування надають допомогу дитячим 
організаціям та об’єднанням, сприяють їх роботі.

Розділ V
Дитина в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях 
Стаття 24.  Утримання й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування, та безпритульних дітей
Утримання й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування, забезпечує держава. Безпритульні діти в порядку, 
встановленому законом, тимчасово розміщуються у притулках для не-
повнолітніх служб у справах неповнолітніх, у яких створюються належ-
ні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх со-
ціальної адаптації та підготовку до повернення в рідні сім’ї або передачі 
під опіку й піклування, надається правова, психологічна, медична та 
інша допомога таким дітям. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківсь-
кого піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на 
усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (прийомні 
сім’ї), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі бу-
динки сімейного типу на повне державне утримання. Вихованцям таких 
закладів створюються необхідні умови для їх усебічного й гармонійного 
розвитку, підготовки до самостійного життя та праці. Посадові особи 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, праців-
ники Міністерства внутрішніх справ України, працівники органів со-
ціального захисту населення, житлово-експлуатаційних організацій, 
навчальних закладів, громадяни та інші особи, яким стало відомо про 
факт залишення дитини без опіки (піклування) батьків, зобов’язані не-
гайно повідомити про це органи опіки та піклування за місцем знаход-
ження дитини. Усиновлення допускається виключно в інтересах дитини 
України відповідно до закону. Усиновлення (удочеріння) є оформлена 
спеціальним юридичним актом (рішенням суду) передача на виховання 
в сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки. Усиновлення 
дитини, яка є громадянином України, іноземними громадянами прова-
диться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, 
піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян України. 
Переважне право серед інших іноземних громадян на усиновлення ди-
тини, яка є громадянином України, мають іноземні громадяни країн, 
які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Порядок передачі 
дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за умовами їх про-
живання й виховання в сім’ях усиновителів встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. Посередницька комерційна діяльність щодо усинов-

лення дітей, передачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ї 
громадян України або громадян інших держав забороняється законом. 
Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних за-
кладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
передачі дітей на виховання та спільне проживання в прийомні сім’ї або 
дитячі будинки сімейного типу, а також положення про них затверд-
жуються Кабінетом Міністрів України. Працівники закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють 
виховні функції, в разі вчинення аморального проступку, не сумісного з 
продовженням зазначеної роботи, притягаються до дисциплінарної від-
повідальності в порядку, встановленому законом. Контроль за умовами 
виховання й проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, у сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у 
дитячих будинках сімейного типу, у прийомних сім’ях покладається 
на органи опіки й піклування, центри соціальних служб для молоді або 
інші спеціально уповноважені органи.

(Частина тринадцята статті 24 зі змінами, внесеними згідно із 
Законом № 3109-III (3109-14) від 07.03.2002) 

Стаття 25.  Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських 
прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського 
піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держа-
ви. Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування 
підтверджується відповідними документами, які є підставою для надан-
ня цим дітям матеріального забезпечення й пільг, передбачених зако-
нодавством України. У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в 
будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сі-
мейного типу та прийомні сім’ї жиле приміщення, у якому вони прожи-
вали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх у цих 
закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного 
типу, прийомній сім’ї незалежно від того, чи проживають у жилому 
приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім’ї. Жиле приміщення, 
яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадя-
нам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи 
піклувальників, з прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. 
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до пере-
дачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі 
будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні 
сім’ї не мали впорядкованого житла або вселення їх в приміщення, яке 
зберігалося за ними, неможливе, забезпечуються позачергово впоряд-
кованим житлом за останнім місцем проживання в порядку, встановле-
ному законодавством України.

Держава гарантує матеріальну допомогу на дітей, які перебувають 
під опікою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу й при-
йомних сім’ях у порядку, встановленому законодавством України. 
(Дію частини шостої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Зако-
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ном № 380-IV (380-15) від 26.12.2002) Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, підлягають обов’язковому державному 
страхуванню до досягнення ними 18-річного віку. Держава гарантує 
працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, після повернення їх з дитячих закладів, від опікунів чи 
піклувальників, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сі-
мей, закінчення навчання в державних та комунальних навчальних 
закладах.

Стаття 26.  Захист прав дітей-інвалідів та дітей із вадами розумово-
го або фізичного розвитку

Дискримінація дітей-інвалідів та дітей із вадами розумового або фі-
зичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітям-ін-
валідам та дітям із вадами розумового або фізичного розвитку необхід-
них умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного 
життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтере-
сів, гарантує надання їм відповідної матеріальної допомоги, встанов-
лення одному з батьків дитини-інваліда чи особі, яка його замінює, на 
підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за 
його згодою, скороченого робочого дня, надання додаткової оплачуваної 
відпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереження заробітної плати 
та інших пільг, передбачених законодавством України. Дітям-інвалідам 
та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоп-
латна спеціалізована медична, дефектологічна й психологічна допомога 
та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я, надається можливість отримати 
базову, професійно-технічну та вищу освіту, у тому числі в домашніх 
умовах. Таким дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами 
індивідуальної корекції. З метою створення умов для безперешкодного 
доступу дітей-інвалідів та дітей із вадами фізичного розвитку до об’єктів 
соціальної інфраструктури планування та забудова населених пунктів, 
формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво 
та реконструкція будинків, споруд та їх комплексів, об’єктів та засобів 
громадського транспорту повинні здійснюватися з дотриманням вимог 
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук-
раїні» (875-12). Діти-інваліди, які позбавлені батьківського піклування 
й проживають у державних або комунальних дитячих закладах, після 
досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановле-
ному статтею 33 Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні».

Стаття 27.  Заклади для дітей-інвалідів та дітей із вадами розу-
мового або фізичного розвитку

Для дітей-інвалідів та дітей із вадами розумового або фізичного 
розвитку, які не можуть навчатися в загальних навчальних закла-
дах, створюються спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтер-
нати), загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати), будин-
ки-інтернати для дітей-інвалідів, дошкільні та інші заклади, у яких 
вони утримуються за рахунок держави. При направленні дітей до 
таких закладів останні мають обиратися з урахуванням принципу їх 

максимальної територіальної наближеності до місця проживання 
батьків або осіб, що їх замінюють. Кошти на фінансування будів-
ництва та утримання закладів для дітей-інвалідів і дітей із вадами 
розумового або фізичного розвитку в Державному бюджеті України, 
бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах виді-
ляються окремою статтею.

Стаття 2�.  Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного 
лиха, техногенних аварій, катастроф

Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних 
аварій, катастроф, держава забезпечує всебічну підтримку. У поряд-
ку, встановленому законодавством, їм гарантується першочергове й 
невідкладне відселення з небезпечної зони, надання кваліфікованої 
безоплатної медичної допомоги, пенсійного, соціального та іншого 
забезпечення, компенсацій за втрачене або пошкоджене майно та 
житло, вживаються заходи щодо сприяння возз’єднанню з членами 
сім’ї.

Стаття 2�. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, 
та дітям, хворим на інші невиліковні та тяжкі хвороби

Дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (ВІЛ-інфіковані та хворі на 
СНІД), гарантується державна допомога в порядку та обсягах, виз-
начених Законом України «Про запобігання захворюванню на син-
дром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населен-
ня» (1972-12).

Діти, хворі на інші невиліковні та тяжкі хвороби, мають право 
на державну допомогу в порядку, встановленому законодавством 
України. 

Стаття �0. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних кон-
фліктах

Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення 
дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед 
дітей війни й насильства забороняються. Держава вживає всіх мож-
ливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають 
у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та догляду за ними. Їм 
надається матеріальна, медична та інша допомога, у разі потреби їх 
влаштовують у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, заклади охорони здоров’я тощо.

Стаття �1. Захист дітей-біженців
Держава через уповноважені органи вживає необхідних заходів 

щодо забезпечення захисту дітей-біженців на території України. 
Органи міграційної служби сприяють розшуку батьків або інших 
законних представників дітей-біженців, розлучених із сім’ями, 
влаштуванню таких дітей у відповідні дитячі заклади або сім’ї. Ор-
гани опіки та піклування вживають заходів щодо тимчасового вла-
штування у відповідні дитячі заклади або сім’ї дітей-біженців, роз-
лучених із сім’ями, встановлення опіки чи піклування над такими 
дітьми, сприяють дітям-біженцям, розлученим з сім’ями, у реалі-
зації їхніх прав. (Стаття 31 в редакції Закону № 177-IV (177-15) 
від 26.09.2002)
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Стаття �2.  Захист дитини від незаконного переміщення
У порядку, встановленому законодавством України та відповід-

ними міжнародними договорами, держава вживає заходів для бо-
ротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням 
дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою 
ними.

Стаття ��.  Захист прав дитини на особисту свободу
Право дитини на особисту свободу охороняється законом. Затри-

мання та арешт неповнолітніх застосовується як винятковий захід 
і тільки у випадках та порядку, встановлених законом. Про затри-
мання дитини відповідні органи негайно повідомляють батьків чи 
осіб, які їх замінюють, а також органи прокуратури. Забороняється 
утримання дитини в одному приміщенні із дорослими затримани-
ми, арештованими чи засудженими особами. Порядок притягнення 
неповнолітніх до кримінальної відповідальності та відбування ними 
покарання встановлюється законом. Не допускається застосування 
до дитини насильства, погроз, інших незаконних дій з метою приму-
шення її дати показання як свідка або визнання своєї вини.

Примусові заходи виховного характеру за вчинення дитиною зло-
чину або в інших передбачених законом випадках застосовуються до 
неї лише судом. 

Стаття �4.  Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних 
закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання

Неповнолітні правопорушники, які потребують особливих умов 
виховання, у порядку, встановленому законом, направляються до за-
гальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ 
соціальної реабілітації. Неповнолітні, які вживають алкоголь, нарко-
тики, та неповнолітні, які за станом здоров’я не можуть бути направ-
лені до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних 
училищ соціальної реабілітації, у порядку, встановленому законом, 
направляються до центрів медико-соціальної реабілітації неповноліт-
ніх. Дітям, які перебувають у зазначених закладах, гарантується 
право на гуманне ставлення з боку оточуючих, на охорону здоров’я, 
отримання базової освіти й професійної підготовки, побачення з бать-
ками або особами, які їх замінюють, відпустку, листування, на от-
римання передач, посилок від батьків, гуманітарних, благодійних та 
інших громадських організацій, які виявили бажання допомогти їм, 
у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ VI
Відповідальність за порушення законодавства про охорону ди-

тинства 
Стаття �5.  Відповідальність за порушення законодавства про охо-

рону дитинства
Особи, винні в порушенні вимог законодавства про охорону дитинс-

тва, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну від-
повідальність відповідно до законів України.

Розділ VII
Міжнародне співробітництво
Стаття �6.  Участь України в міжнародному співробітництві з охо-

рони дитинства
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охоро-

ни дитинства та захисту законних прав дитини відповідно до норм між-
народного права.

У порядку, встановленому законом, Україна укладає з іноземними 
державами договори про правову допомогу й правові відносини в цивіль-
них, сімейних та кримінальних справах, з питань правового захисту 
дітей — громадян України, усиновлених іноземними громадянами, та 
здійснення контролю за умовами утримання та виховання таких дітей у 
сім’ях іноземних громадян.

Стаття �7.  Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що міс-
тяться в законодавстві України про охорону дитинства, застосовуються 
правила міжнародного договору.

Розділ VIII
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:

· подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення 
змін до законів України, що випливають з цього Закону;

· привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
· забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими цент-

ральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-
правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.
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Частина ІІ.

НоРМатиВНо-ПРаВоВе й оРгаНІЗацІйНе 

ЗаБеЗПеЧеННя СиСтеМи ДошКІльНої 

оСВІти В УКРаїНІ

Закон про дошкільну освіту

Указ Президента України від 
11 липня 2001р. № 2628-111

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади 
функціонування й розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпе-
чує розвиток, виховання й навчання дитини, грунтується на поєднан-
ні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної на-
уки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню 
цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Розділ I
Загальні положення
Стаття 1.  Законодавство України про дошкільну освіту
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конститу-

ції України ( 254к/96-вр ) і складається із Закону України «Про освіту» 
( 1060-12 ), цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжна-
родних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України.

Стаття 2.  Основні завдання законодавства України про дошкільну 
освіту

Основними завданнями законодавства України про дошкільну осві-
ту є: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття 
дошкільної освіти;

•забезпечення необхідних умов функціонування й розвитку системи 
дошкільної освіти;

•визначення змісту дошкільної освіти;
•визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;
•визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного проце-

су, встановлення відповідальності за порушення законодавства про 
дошкільну освіту;

•створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.
Стаття �. Державна політика у сфері дошкільної освіти
Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює на-

лежні умови для її здобуття.
Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Консти-

туцією України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється 

центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої вла-
ди та органами місцевого самоврядування.

2. Держава:
•надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
•забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в держав-

них і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах де-
ржавних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового 
компонента дошкільної освіти);

•піклується про збереження та зміцнення здоров’я, психологічний і 
фізичний розвиток дітей;

•сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних за-
кладів незалежно від підпорядкування, типіві форми власності.
Стаття 4.  Дошкільна освіта. Дошкільний вік
1 Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною 

системи безперервної освіти в Україні.
2 Дошкільна освіта — цілісний процес, спрямований на:

•забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку від-
повідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психіч-
них та фізичних особливостей, культурних потреб;

•формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття 
нею життєвого соціального досвіду.
3. Дошкільний вік — базовий етап фізичного, психологічного та со-

ціального становлення особистості дитини.
4. Періоди дошкільного віку:

•немовляти;
•молодший дошкільний;
•середній дошкільний;
•старший дошкільний.

Стаття 5.  Система дошкільної освіти
Систему дошкільної освіти становлять:

•дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів 
і форми власності;

•наукові і методичні установи;
•органи управління освітою;
•освіта та виховання в сім’ї.

Стаття 6.  Принципи дошкільної освіти
Принципами дошкільної освіти є:

•доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються 
системою дошкільної освіти;

•рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдару-
вань, різнобічного розвитку кожної дитини;

•єдність розвитку, виховання, навчання й оздоровлення дітей;
•єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;
•наступність і перспективність між дошкільною та початковою загаль-

ною освітою;
•світський характер дошкільної освіти;
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•особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
•демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
•відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям 

розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.
Стаття 7.  Завдання дошкільної освіти
Завданнями дошкільної освіти є:

•збереження та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я 
дитини;

•виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до роди-
ни, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 
національних цінностей українського народу, а також цінностей інших 
націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

•формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, на-
буття нею соціального досвіду;

•виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпе-
чення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

•здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
Стаття �.  Роль сім’ї у дошкільній освіті
1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти в дошкіль-

них та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в 
сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє 
сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 
суспільством і державою за розвиток, виховання й навчання дітей, а 
також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Стаття �. Здобуття дошкільної освіти
1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політич-

них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших 
ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних 
навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми 
власності, а також у сім’ї.

2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах 
незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпе-
чити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встанов-
леному для громадян України.

4. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покла-
дається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклу-
вання, — на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони 
утримуються.

5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків 
або осіб, які їх замінюють:

•у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, 
типів і форми власності;

•у сім’ї;

•за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які 
мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право на-
дання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан 
здоров’я яких дозволяє виконувати обов’язки педагога.
Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті
Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Консти-

туції України й законів про мови.

Розділ II
Навчальні заклади системи дошкільної освіти, їх повноваження
Стаття 11.  Дошкільний навчальний заклад та його повноваження
1. Дошкільний навчальний заклад — навчальний заклад, що забез-

печує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізич-
ний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність 
продовжувати освіту.

2. Дошкільний навчальний заклад:
•задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті до-

шкільної освіти;
•забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти;
•створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та нав-

чання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміц-
нення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпе-
чує їх дотримання;

•формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, 
норми безпечної поведінки;

•сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологіч-
ному й фізичному розвитку дітей;

•здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
•є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
•додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну 

базу;
•здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного нав-

чального закладу.
3. Дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі 

власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право на-
дання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановлено-
му законодавством України порядку.

4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від під-
порядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в ньому 
дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до зако-
нодавства України за погодженням з відповідними органами управління 
освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному нав-
чальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який 
передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування ді-
тей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.



40 41

5. Дошкільний навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяль-
ність, може мати статус експериментального. Такий статус надається 
йому згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освіт-
ньої діяльності, затвердженим спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у галузі освіти й науки. Статус експеримен-
тального не змінює підпорядкування, тип і форму власності дошкільного 
навчального закладу.

6. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядку-
вання, типу й форми власності не допускається створення й діяльність 
організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

Стаття 12.  Типи дошкільних навчальних закладів
1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкіль-

ні навчальні заклади:
•дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох мі-

сяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх 
розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента до-
шкільної освіти;

•дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох 
місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, 
розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компо-
нента дошкільної освіти;

•дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від 
трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, вихован-
ня і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 
освіти;

•дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для 
дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реа-
білітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого 
типу поділяються на спеціальні та санаторні;

•будинок дитини — дошкільний навчальний заклад системи охорони 
здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, а також для дітей із вадами фізич-
ного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здо-
рових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;

•дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу 
забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкіль-
ного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та ут-
римуються за рахунок держави;

•дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для ді-
тей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають у 
родинних стосунках, де забезпечуються їх догляд, розвиток, вихо-
вання й навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкіль-
ної освіти;

•дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для 
дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого мо-
жуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, 

прогулянкові, у яких забезпечується дошкільна освіта з урахуван-
ням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного 
розвитку;

•дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини), у якому 
забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, ко-
рекція психологічного й фізичного розвитку, оздоровлення дітей, 
які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

•дитячий будинок сімейного типу — дошкільний навчальний заклад, 
у якому виховуються діти-сироти й діти, позбавлені батьківського 
піклування, віком від двох до вісімнадцяти років.
2. Перелік дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компен-

суючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі освіти й науки за погодженням зі 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в 
галузі охорони здоров’я.

3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчаль-
ний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу 
«дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний за-
клад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний 
заклад» або до складу об’єднання з іншими навчальними закладами.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації ранньої 
корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних 
загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), загальноосвітніх сана-
торних школах (школах-інтернатах) можуть створюватися дошкільні 
групи.

Для забезпечення реалізації прав дитини на родинні зв’язки при за-
гальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, можуть створюватися дошкільні відділення.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян можуть ство-
рюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей.

Стаття 1�.  Статут дошкільного навчального закладу
1. Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня 

реєстрації його статуту.
Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядку-

вання, типу й форми власності розробляється відповідно до Конституції 
України (254к/96-вр), Закону України «Про освіту» (1060-12), цього Зако-
ну, Положення про дошкільні навчальні заклади (688-93-п).

2. Положення про дошкільні навчальні заклади затверджується Кабі-
нетом Міністрів України.

Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу 
й форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади 
розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погод-
жується з відповідним органом управління освітою та реєструється місце-
вим органом виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством 
України.

Стаття 14.  Комплектування груп дошкільного навчального закладу
1. Групи в дошкільному навчальному закладі комплектуються за віко-

вими, сімейними, родинними ознаками.
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2. Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить:
•для дітей віком до одного року — до 10 осіб;
•для дітей віком від одного до трьох років — до 15 осіб;
•для дітей віком від трьох до шести (семи) років — до 20 осіб;
•різновікові — до 15 осіб;
•з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей — до 10 осіб;
•в оздоровчий період — до 15 осіб.

Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність 
груп дітьми в дошкільному навчальному закладі.

У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, сели-
щах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) 
залежно від демографічної ситуації.

3. Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсую-
чого типу незалежно від підпорядкування й форми власності кількість 
дітей у групах визначається спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі освіти й науки за погодженням зі 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в 
галузі охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним ор-
ганом виконавчої влади в галузі фінансів.

Стаття 15.  Статус дошкільного навчального закладу
1. Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комуналь-

ної та приватної форм власності.
2. Статус державного має дошкільний навчальний заклад, заснова-

ний на державній формі власності.
3. Статус комунального має дошкільний навчальний заклад, засно-

ваний на комунальній формі власності.
4. Статус приватного має дошкільний навчальний заклад, заснова-

ний на приватній формі власності.
Стаття 16.  Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного 

навчального закладу
1. Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних за-

кладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійс-
нюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Державні дошкільні навчальні заклади створюються централь-
ними органами виконавчої влади, комунальні дошкільні навчальні за-
клади — місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, 
культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, 
необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педа-
гогічних кадрів, а також із дотриманням санітарно-гігієнічних норм, 
правил і стандартів.

3. Рішення про створення, реорганізацію приватного дошкільного 
навчального закладу приймається засновником (власником) за наяв-
ності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, 
педагогічних кадрів, а також дотриманням санітарно-гігієнічних норм, 
правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої 
влади з питань освіти та відповідним органом виконавчої влади з питань 
охорони здоров’я.

Рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закла-
ду приймається засновником (власником) за погодженням із відповід-
ним органом виконавчої влади з питань освіти.

4. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дошкільно-
го навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу для ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного 
навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу приймаються Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севасто-
польською міськими державними адміністраціями за погодженням зі спе-
ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 
освіти і науки.

5. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних до-
шкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з 
дітьми.

Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, 
будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого при-
значене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно 
із зазначеною метою.

6. Засновник (власник) державного чи комунального дошкільного нав-
чального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в 
ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщен-
ня (будівлі).

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчаль-
них закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колиш-
німи сільсько-господарськими колективними та державними господарства-
ми, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) 
села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму.

Дошкільні навчальні заклади передаються центральними органами де-
ржавної влади або власником з державної до комунальної власності на бе-
зоплатній основі.

Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути передані засновни-
ком (власником) до комунальної власності на безоплатній основі за згодою 
сторін.

Розділ III
Управління системою дошкільної освіти
 Стаття 17.  Органи управління системою дошкільної освіти
Управління системою дошкільної освіти здійснюють:

•спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в га-
лузі освіти й науки;

•інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані до-
шкільні навчальні заклади;

•Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
•обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адмініст-

рації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких 
перебувають дошкільні навчальні заклади;

•органи місцевого самоврядування.
Стаття 1�. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти
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Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є:
•створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;
•прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі до-

шкільних навчальних закладів незалежно від типів і форми власності 
відповідно до освітніх запитів населення;

•ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних 
і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;

•державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення ре-
зультатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масо-
вої інформації;

•соціальний захист, охорона життя, здоров’я та захист правучасників 
навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;

•здійснення контролю за виконанням завдань дошкільної освіти та до-
держанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-
методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних 
навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форми 
власності;

•організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впро-
вадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх пе-
дагогічних технологій;

•ведення обліку дітей дошкільного віку;
•проведення експериментальної та інноваційної діяльності;
•здійснення міжнародного співробітництва у системі дошкільної освіти;
•забезпечення системи дошкільної освіти керівними й педагогічними 

кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації й проведен-
ню атестації.
Стаття 1�.  Повноваження органів виконавчої влади та органів місце-

вого самоврядування в системі дошкільної освіти
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в 

галузі освіти й науки:
•реалізує державну політику у сфері дошкільної освіти;
•здійснює у межах своїх повноважень нормативно-правове регулюван-

ня відносин у системі дошкільної освіти;
•розробляє та затверджує державні нормативи фінансового,
•матеріального забезпечення дітей та матеріально-технічного осна-

щення дошкільних навчальних закладів;
•визначає перспективи й пріоритетні напрями розвитку системи до-

шкільної освіти;
•розробляє, впроваджує і контролює додержання вимог Базового ком-

понента дошкільної освіти; 
•контролює діяльність органів управління освітою та навчальних за-

кладів системи дошкільної освіти;
•організовує нормативне, наукове, програмно-методичне, кадрове та 

інформаційне забезпечення дошкільної освіти;
•визначає порядок атестації педагогічних працівників системи до-

шкільної освіти;
•приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі 

дошкільної освіти, координує та контролює її проведення;

•затверджує типові переліки обов’язкового навчально-дидактичного 
та іншого обладнання, у тому числі корекційного, програмно-мето-
дичних та навчально-наочних посібників, художньої літератури;

•здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне спів-
робітництво в системі дошкільної освіти.
Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади в галузі освіти й науки, прийняті в межах його повноважень, є 
обов’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким 
підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, районних державних адміністрацій та підпо-
рядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають 
дошкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування, до-
шкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і 
форми власності.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 
галузі освіти й науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким 
підпорядковані дошкільні навчальні заклади, здійснюють інші повнова-
ження, передбачені законами України та положеннями про них.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні ад-
міністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління 
яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самов-
рядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:

•забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної осві-
ти на відповідній території;

•ведуть облік дітей дошкільного віку;
•контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-право-

вих актів у сфері дошкільної освіти, обов’язкове виконання базового 
компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними за-
кладами незалежно від підпорядкування, типів та форми власності, 
розташованими на їх території;

•беруть участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
•створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти;
•організовують наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне 

забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкіль-
ної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 
та атестацію;

•здійснюють добір, призначення на посади та звільнення з посад
•керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних навчальних 

закладах;
•проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, 

юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері 
дошкільної освіти, атестацію дошкільних навчальних закладів, роз-
ташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;

•організовують підготовку, проведення експериментальної та іннова-
ційної діяльності у дошкільних навчальних закладах та контролю-
ють хід їх здійснення;
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•забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
•забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист 

прав учасників навчально-виховного процесу та обслуговуючого пер-
соналу в дошкільному навчальному закладі;

•здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України 
(254к/96-вр), законів України «Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні» (280/97-вр), «Про освіту» (1060-12), цього Закону та положень 
про них.
Стаття 20.  Управління та громадське самоврядування дошкільного 

навчального закладу
1. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор 

(завідуючий).
2. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним нав-

чальним закладом є педагогічна рада. Педагогічна рада створюється в усіх 
дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і 
форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять 
директор (завідуючий), заступники директора (завідуючого) з навчально-
виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші 
вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-
логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з пра-
ці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні 
керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової ро-
боти, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 
дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських 
комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 
освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 
громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх нав-
чальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені 
на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його 
директор (завідуючий). Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря 
на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:
•оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід 

якісного виконання програм розвитку, виховання й навчання дітей по 
кожній віковій групі;

•розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного 
процесу в дошкільному навчальному закладі;

•визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне 
навантаження педагогічних працівників;

•затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
•обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівни-

ків, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в навчально-ви-
ховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

•аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в 
дошкільному навчальному закладі;

•визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
•розглядає питання морального та матеріального заохочення працівни-

ків дошкільного навчального закладу;
•заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
•затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педа-

гогічних працівників;
•розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні нав-

чальні заклади.
3. Органом громадського самоврядування дошкільного навчального 

закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного нав-
чального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника до-
шкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають 
оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання 
навчально-виховної,методичної, економічної і фінансово-господарської 
діяльності дошкільного навчального закладу.

Стаття 21.  Державний контроль за діяльністю дошкільних нав-
чальних закладів

1. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних за-
кладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійс-
нюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у 
сфері дошкільної освіти.

2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних за-
кладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійс-
нюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади 
в галузі освіти й науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким 
підпорядковані дошкільні навчальні заклади, спеціально уповнова-
жений орган виконавчої влади з питань інспектування навчальних за-
кладів при спеціально уповноваженому центральному органі виконав-
чої влади у галузі освіти і науки, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адмініст-
рації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи уп-
равління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні 
заклади, органи місцевого самоврядування.

3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкіль-
них навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і фор-
ми власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного 
разу на десять років у порядку, встановленому спеціально уповнова-
женим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти й науки. 
Результати державної атестації дошкільного навчального закладу опри-
люднюються.

Розділ IV
організація навчально-виховного процесу
В дошкільному навчальному закладі
Стаття 22.  Базовий компонент дошкільної освіти
1. Базовий компонент дошкільної освіти — державний стандарт, що 

містить норми й положення, які визначають державні вимоги до рівня 
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розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, 
за яких вони можуть бути досягнуті.

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є 
обов’язковим для всіх дошкільних навчальних закладів незалежно від 
підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття до-
шкільної освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі осві-
ти й науки спільно з Академією педагогічних наук України, затвер-
джується в установленому порядку і переглядається не рідше одного 
разу на десять років. Зміна змісту й обсягу Базового компонента до-
шкільної освіти не допускається.

2. Програмно-методичне забезпечення реалізації Базового компо-
нента дошкільної освіти здійснюється спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади в галузі освіти й науки спільно з 
Академією педагогічних наук України.

Стаття 2�.  Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація
1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом 

дошкільної освіти, який передбачає:
•формування основ соціальної адаптації та життєвої компетент-

ності дитини;
•виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток по-

зитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
•утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та ду-

ховної діяльності людини;
•розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної 
освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчаль-
но-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповно-
важеним центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і 
науки.

3. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та ре-
абілітації, здійснюється за окремими програмами й методиками, 
розробленими на основі Державної базової програми спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі ос-
віти й науки, за погодженням зі спеціально уповноваженим цент-
ральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

4. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонен-
том дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або 
осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх за-
мінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками 
або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом 
у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Стаття 24. Планування роботи дошкільного навчального закладу
1. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується 

планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та 
оздоровчий період.

2. План роботи державного та комунального дошкільного нав-
чального закладу затверджується керівником дошкільного нав-
чального закладу й погоджується з відповідним органом управління 
освітою.

3. План роботи приватного дошкільного навчального закладу за-
тверджується засновником (власником) дошкільного навчального 
закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою.

Розділ V
Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти
Стаття 25.  Науково-методичне забезпечення системи дошкільної 

освіти
Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти здійснюють:
•спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади 

в галузі освіти й науки, підпорядковані йому науково-методичні уста-
нови та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні 
установи Академії педагогічних наук України та Національної академії 
наук України;

•Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Ака-
демії педагогічних наук України;

•Кримський республіканський інститут післядипломної освіти, об-
ласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної 
педагогічної освіти; методичні кабінети та інші науково-методичні уста-
нови, підпорядковані місцевим органам управління освітою.

Стаття 26.  Завдання науково-методичного забезпечення системи 
дошкільної освіти

Завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної 
освіти є:

•розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкіль-
ної освіти;

•створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та 
навчально-наочних посібників;

•узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
•організація співпраці з іншими навчальними закладами для підви-

щення ефективності програмно-методичного забезпечення;
•аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до 

завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти;
•підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників системи дошкільної освіти;
•пропаганда просвітницької діяльності в засобах масової інформації.

Розділ VI
Учасники навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти
Стаття 27.  Учасники навчально-виховного процесу
Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:

•діти дошкільного віку, вихованці, учні;
•директори (завідуючі), заступники директора (завідуючого) з нав-

чально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти; 
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вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей);
•вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи;
•соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, 

інструктори слухового кабінету, музичні керівники;
•керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та 

інші спеціалісти;
•помічники вихователів та няні у будинках дитини, яслах та яслах-садках;
•медичні працівники;
•батьки або особи, які їх замінюють;
•батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
•фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти 

за наявності ліцензії.
Стаття 2�.  Права дитини у сфері дошкільної освіти
1.Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією 

України (254к/96-вр), Законом України «Про освіту» (1060-12), цим За-
коном та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:
•безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладах;
•безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, ви-

ховання і навчання;
•захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
•безоплатне медичне обслуговування в державних і комунальних до-

шкільних навчальних закладах;
•захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, прини-
ження її гідності;

•здоровий спосіб життя.
Стаття 2�.  Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері 

дошкільної освіти
Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної ос-

віти визначаються Законом України «Про освіту» (1060-12), цим Зако-
ном та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття �0.  Педагогічне навантаження, оплата праці,відпочинок 
педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти

1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу — особа 
з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну 
освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний 
і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкіль-
ної освіти — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільно-
го навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу й форми 
власності відповідно становить:

•вихователя групи загального типу — 30 годин;
•(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом 

другим частини третьої статті 30, реалізуються в розмірах і порядку, 

визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у 
розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 
рік згідно із Законом № 2905-III (2905-14) від 20.12.2001) вихователя групи 
компенсуючого типу — 25 годин;

•соціального педагога — 40 годин;
•практичного психолога — 40 годин;
•практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) ком-

пенсуючого типу — 20 годин;
•музичного керівника — 24 години;
•інструктора з фізкультури — 30 годин;
•вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда — 20 годин;
•вихователя-методиста — 36 годин на тиждень, що відповідає тариф-

ній ставці.
Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного 

навчального закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого пер-

соналу та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється 
згідно з Кодексом законів про працю України (322-08) та іншими нормативно-
правовими актами.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчаль-
ного закладу незалежно від підпорядкування, типу й форми власності обсягом 
менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встанов-
люється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавс-
твом України.

4. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. 
Тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів 
становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників дошкільних 
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов’язана 
з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, надається щорічна додат-
кова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних 
днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття �1. Трудові відносини в системі дошкільної освіти
1. Трудові відносини в системі дошкільної освіти регулюються законо-

давством України про працю, Законом України «Про освіту» ( 1060-12 ), 
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до них.

2. На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від 
підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадя-
нином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкіль-
ної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і 
психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3. Керівника та заступника керівника державного і комунального дошкіль-
ного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний 
орган управління освітою.

Педагогічних та інших працівників державного й комунального дошкільно-
го навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.
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4. Керівника та заступника керівника приватного дошкільного нав-
чального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його засновник 
(власник) за погодженням із відповідним органом управління освітою.

Педагогічних працівників приватного дошкільного навчального за-
кладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник за погоджен-
ням із відповідним органом управління освітою.

Інших працівників приватного дошкільного навчального закладу при-
значає на посади та звільняє з посад його керівник.

Стаття �2.  Атестація педагогічних працівників дошкільного нав-
чального закладу

1. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального 
закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є 
обов’язковою й здійснюється, як правило, один раз на п’ять років від-
повідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни-
ків України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі освіти й науки.

2. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного 
навчального закладу визначається відповідність педагогічного праців-
ника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія 
(спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, 
спеціаліст вищої категорії), може бути присвоєно відповідне педагогіч-
не звання вихователям — «Вихователь-методист», а вихователям-ме-
тодистам — «Старший вихователь», учителям усіх спеціальностей — 
«Старший вчитель», «Вчитель-методист».

Стаття ��.  Соціальний захист дітей дошкільного віку
1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей до-

шкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розу-
мового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із 
малозабезпечених та багатодітних сімей.

2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 
гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання в де-
ржавних і комунальних дошкільних навчальних закладах за рахунок 
держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових прав 
згідно із законодавством України.

3. Дітям першого та другого року життя за рахунок держави гаран-
тується забезпечення спеціальними продуктами дитячого харчування, 
включаючи донорське, вітамінізоване молоко, молочні суміші та діє-
тичні продукти, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантовано право на 
відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних за-
кладів із гнучким режимом роботи та їх утримання у цих закладах 
за рахунок держави. Направлення дітей до дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна пси-
холого-медико-педагогічна консультація, діяльність якої регламен-
тується Положенням про психолого-медико-педагогічну консульта-
цію, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади в галузі освіти й науки та спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апа-
рату, забезпечуються засобами пересування, протезування, орієнтації й 
сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корек-
ції за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

Стаття �4. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчально-
му закладі

1. Організація безоплатного медичного обслуговування в системі до-
шкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування й здійснюється закладами спе-
ціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі 
охорони здоров’я відповідно до законодавства України.

2. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядку-
вання, типу й форми власності діти забезпечуються постійним медич-
ним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медич-
ними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу 
або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

3. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з орга-
нами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням сані-
тарного законодавства в дошкільних навчальних закладах, щорічно 
забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корек-
цію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-
гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у до-
шкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу й 
форми власності.

Стаття �5. Організація харчування дітей у дошкільному навчально-
му закладі

1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного 
віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом ви-
конавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно зі спеціально уповно-
важеним центральним органом виконавчої влади в галузі освіти й науки 
за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом ви-
конавчої влади в галузі фінансів.

2. Організація та відповідальність за харчування дітей у державних 
і комунальних дошкільних навчальних закладах покладаються на Раду 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севасто-
польську міські державні адміністрації, районні державні адміністра-
ції та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких 
перебувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади в галузі освіти й науки, інші цен-
тральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні нав-
чальні заклади, органи місцевого самоврядування, а також на керівни-
ків дошкільних навчальних закладів.

3. Організація харчування дітей у приватних дошкільних навчальних закла-
дах покладається на власників та керівників дошкільних навчальних закладів.
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4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних 
навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми 
власності покладаються на засновників (власників) цих закладів, від-
повідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управ-
ління освітою.

5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчуван-
ня дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному за-
кладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 
30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які 
їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена за по-
передній квартал із урахуванням індексу зростання цін не перевищував 
прожиткового мінімуму.

6. Порядок встановлення плати за харчування дитини в державному та 
комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття �6.  Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють
1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

•вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною 
дошкільної освіти;

•обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування до-
шкільного навчального закладу;

•звертатися до відповідних органів управління освітою з питань роз-
витку, виховання і навчання своїх дітей;

•захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних ор-
ганах і суді.
2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

•виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, істо-
ричних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе став-
лення до довкілля;

•забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 
дошкільної освіти за будь-якою формою;

•постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створю-
вати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 
здібностей;

•поважати гідність дитини;
•виховувати в дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної й рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Розділ VII
Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база 

дошкільних навчальних закладів
Стаття �7.  Фінансово-господарська діяльність дошкільних нав-

чальних закладів
1. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних за-

кладів здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (1060-
12), законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших 
нормативно-правових актів.

2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільних 
навчальних закладів у межах Типового переліку обов’язкового об-
ладнання дошкільних навчальних закладів фінансуються за рахунок 
коштів засновників (власників) цих закладів.

Стаття ��.  Матеріально-технічна база дошкільного навчального 
закладу

1. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу 
включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, 
обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше. Майно до-
шкільного навчального закладу належить йому на правах, визначе-
них цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного навчаль-
ного закладу визначаються відповідними будівельними та санітар-
но-гігієнічними нормами й правилами, а також Типовим переліком 
обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому 
числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, нав-
чально-методичної, художньої та іншої літератури.

3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є 
кошти:

•засновника (власника); 
•відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладів);
•батьків або осіб, які їх замінюють;
•добровільні пожертвування й цільові внески фізичних і юридич-

них осіб;
•інші кошти, не заборонені законодавством України.

Стаття ��.  Штатні розписи дошкільних навчальних закладів
1. Штатні розписи державних і комунальних дошкільних навчаль-

них закладів незалежно від підпорядкування й типу встановлюються 
відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних 
нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спе-
ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в 
галузі освіти й науки за погодженням зі спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів.

2. Штатні розписи приватних дошкільних навчальних закладів 
встановлюються власником (засновником) на основі Типових штат-
них нормативів дошкільних навчальних закладів.

Розділ VIII
Міжнародне співробітництво
Стаття 40.  Міжнародне співробітництво в системі дошкільної освіти
1. Міжнародне співробітництво в системі дошкільної освіти здій-

снюється відповідно до Закону України «Про освіту» (1060-12), цьо-
го Закону, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.

2. Держава сприяє міжнародному співробітництву в системі до-
шкільної освіти.
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Розділ IX
Відповідальність у сфері дошкільної освіти
Стаття 41.  Відповідальність за порушення законодавства про до-

шкільну освіту
1. Особи, винні в порушенні законодавства про дошкільну освіту, не-

суть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
2. Невиконання приватними дошкільними навчальними заклада-

ми, юридичними чи фізичними особами, які надають освітні послуги 
у сфері дошкільної освіти, завдань дошкільної освіти, вимог Базового 
компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.

3. Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію до-
шкільного навчального закладу.

Розділ X
Прикінцеві положення
1. Закон України «Про дошкільну освіту» набирає чинності з дня 

його опублікування, крім абзацу другого частини п’ятої статті 35, який 
набирає чинності з 1 січня 2002 року.

2. Дія частини першої статті 30 цього Закону щодо обов’язковості 
відповідної вищої педагогічної освіти для педагогічних працівників 
дошкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які признача-
тимуться на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального 
закладу, з дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чин-
ності цим Законом:

•підготувати й подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про 
внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

•розробити й затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим 
Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом;

•забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України «Про освіту» (1060-12) (Відомості Верховної Ради 

України, 1996 р., № 21, ст. 84):
статтю 34 викласти в такій редакції:
Стаття �4.  Дошкільні навчальні заклади
Дошкільними навчальними закладами є:

•дошкільні навчальні заклади (ясла);
•дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);
•дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);
•дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;
•будинки дитини;
•дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;
•дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;
•дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;
•дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);
•дитячі будинки сімейного типу.

Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за ба-
жанням батьків або осіб, які їх замінюють»; частину п’яту статті 36 
викласти в такій редакції:

5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення 
можуть створюватися навчально-виховні комплекси «дошкільний 
навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загаль-
ноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» 
або об’єднання з іншими навчальними закладами, а також загально-
освітні навчальні заклади та групи продовженого дня»; абзац другий 
статті 50 викласти в такій редакції: «діти дошкільного віку, вихован-
ці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординато-
ри, аспіранти, докторанти»;

2) пункт 40 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» (1775-14) (Відомості Верховної Ради 
України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, 
№ 16, ст. 76, № 22, ст. 105 ) викласти в такій редакції:

«40 надання освітніх послуг»;
3) пункт 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні» (280/97-вр) (Відомості Верховної Ради 
України, 1997 р., № 24, ст. 170; 1998 р., № 48, ст. 292; 1999 р., № 41, 
ст. 372; 2001 р., № 32, ст. 172) доповнити абзацом такого змісту:

«Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних 
навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, ство-
рених колишніми сільськогосподарськими колективними та держав-
ними господарствами, допускається лише за згодою територіальної 
громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі ре-
зультатів місцевого референдуму»;

4) частину другу статті 6 Закону України «Про всеукраїнський та 
місцеві референдуми» (1286-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 
1991 р., № 33, ст. 443) доповнити словами «питання про реорганіза-
цію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а 
також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сіль-
ськогосподарськими колективними та державними господарствами»
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Додаток
Міністерство освіти України

Академія педагогічних наук України

БаЗоВий КоМПоНеНт ДошКІльНої 

оСВІти В УКРаїНІ

 Із Закону України «Про дошкільну освіту»
Розділ IV. організація навчально-виховного процесу в дошкільному                     

навчальному закладі
Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти
1. Базовий компонент дошкільної освіти — державний стандарт, що 

містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 
розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, 
за яких вони можуть бути досягнуті.

2. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є 
обов’язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від 
підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття до-
шкільної освіти.

1. Стратегія побудови Базового компонента дошкільної освіти
Стратегія побудови Базового компонента дошкільної освіти відпові-

дає Міжнародній конвенції про права дитини і спрямована на реаліза-
цію положень Закону України «Про освіту», Державних національних 
програм «Освіта» (Україна XXI століття») та «Діти України».

Демократичні процеси в державі вимагають вироблення нових сус-
пільних вимог до освіти, зокрема її дошкільної ланки як основи соціо-
культурного становлення особистості. Сьогодні існує гостра потреба 
у створенні нормативного документа, який відображає сучасний сус-
пільний ідеал, орієнтує на потреби XXI століття, враховує специфіку 
дошкільної освіти (відсутність документа про освіту випускника до-
шкільного закладу), містить чіткі вимоги до рівня підготовки дитини 
до життя.

В основу Базового компонента покладено якість розвитку, вихова-
ності та навченості дитини перших семи років життя. Відповідно до 
його вимог експертиза діяльності дошкільних освітніх закладів поляга-
тиме у встановленні відповідності різнобічного розвитку дитини на мо-
мент закінчення терміну її перебування в одному з них і вступу до шко-
ли мінімально обов’язковим вимогам. Основними засадами створення 
Базового компонента дошкільної освіти виступають:

· визнання своєрідності, унікальності, особливої ролі дошкільного ди-
тинства в становленні особистості, врахування сензитивності даного 
періоду для становлення первинного схематичного світогляду, супід-
рядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстан-
цій, самосвідомості;

· забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості;

· інтегрований підхід до організації змісту освіти;
· пріоритет актуальних потреб сьогодення, активного проживання ди-

тиною кожного вікового відрізку життя як важливої передумови її 
успішного розвитку в наступні роки;

· особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти;
· забезпечення багатокомпонентності, наступності між дошкільною та 

початковою загальноосвітньою підготовкою.
З огляду на це особливого значення набуває диференціація понять 

«розвиток», «виховання», «навчання», «освіта» на основі сучасних на-
укових підходів.

Розвиток — це становлення дитини як суб’єкта життєдіяльності, 
соціальної істоти, здатної ціннісно ставитися до природи, людей, що її 
оточують, предметного світу, творів мистецтва, самої себе.

Виховання — залучення дитини до системи вироблених людством 
цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування ос-
нов ціннісного ставлення до дійсності, створення фонду «хочу».

Навчання — засвоєння дитиною знань, оволодіння уміннями й на-
вичками, здатність використовувати їх у житті, формування культури 
пізнання, створення фонду «можу».

освіта — процес набуття зростаючою особистістю в ході виховання й 
навчання духовного обличчя під впливом моральних цінностей, вироб-
лених людством і зафіксованих у культурі.

Мета дошкільної освіти — сформувати базис особистісної культури 
дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як 
сукупність чотирьох сфер життєдіяльності — «Природи», «Культури», 
«Людей», «Я».

Основне завдання дошкільної освіти — не стільки озброїти дитину 
системою галузевих знань, скільки наукою життя. Суспільству необ-
хідні життєздатні, самостійні, практично умілі, творчі люди з розвине-
ним почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетним є 
ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її 
життя.

Зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої суб-
культури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її 
вікових можливостей.

Відповідно до цього дошкільний заклад не є «школою для малень-
ких», де дитину вправляють у знанні математики, читанні й письмі. 
Він відповідальний за процес соціального розвитку особистості, покли-
каний полегшити її входження у широкий світ і розвинути внутрішні 
сили. Дошкільний заклад виступає своєрідним посередником між вузь-
ким родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до 
життя в якому він має незабаром прилучитися.

2. Загальні положення базового компонента дошкільної освіти
Базовий компонент дошкільної освіти визначає обов’язковий міні-

мум змісту основних освітніх програм, обсяг навантаження, вимоги 
до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини семи (шести) 
років, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Базовий ком-
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понент — це мінімально достатній та необхідний дитині перших семи 
(шести) років життя ступінь компетентності, необхідний для її нормаль-
ного функціонування у навколишньому середовищі. Він передбачає 
набір елементарних знань, уявлень, практичних умінь та навичок, які 
гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньо-
му, адекватно реагувати на явища, події, людей. Йдеться передусім про 
забезпечення особистості перших років життя своєрідного мінімального 
освітнього ядра, рівень засвоєння якого відображено в якісно-кількіс-
них показниках її діяльності та поведінки.

У контексті Базового компонента поняття «мінімальний рівень» 
вживається не в розумінні найнижчий за ступенем розвитку, а як 
обов’язковий набір елементарних, доступних віку складових. Отже, до-
кумент орієнтує на досягнення дитиною нижнього вікового, а не індиві-
дуального порога.

Базовий компонент складено з урахуванням того, що засвоєння зміс-
ту дошкільної освіти розраховано на весь період дошкільного дитинс-
тва. Кожна вікова сходинка у цьому процесі відіграє свою особливу роль 
за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей на 
попередньому етапі.

Базовий компонент дошкільної освіти складається з двох частин — 
інваріантної та варіантної.

Інваріантна частина визначає обов’язковий для дітей певного віку 
ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітньо-виховного 
простору України, створює необхідні умови для розвитку, виховання і 
навчання дітей незалежно від місця та умов проживання, типу дошкіль-
ного закладу.

Варіантна частина враховує і відображає у змісті освіти регіо-
нальні, етносоціокультурні та індивідуальні особливості розвитку 
дошкільника.

�. Зміст базового компонента Дошкільної освіти
Зміст Базового компонента дошкільної освіти систематизований за 

сферами життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».
Сфера «Природа» формує елементарний природодоцільний світог-

ляд, несе ціннісно-змістову наповненість за екологічним та природни-
чим напрямами, сприяє усвідомленню дитиною себе як частки природи, 
формує відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї і 
внаслідок її дій у довкіллі.

Сфера «Культура» вводить дитину у світ практичної та духовної 
діяльності людини, розвиває потребу в реалізації власних творчих здіб-
ностей, навчає діставати задоволення від процесу та результатів своєї 
діяльності, вправляє в умінні цінувати рукотворні вироби, культивує 
інтерес до надбань національної та світової культур.

Сфера «люди» формує соціальну компетентність: навчає диферен-
ціювати людей за ознаками віку, статі, спорідненості; поводитися в ме-
жах дозволеної поведінки, оволодівати культурою діалогу, адекватно 
реагувати на вчинки і слова інших, дотримуватись правил хорошого 
тону, співпереживати і співдіяти.

Сфера «Я сам» відкриває дитині світ власного внутрішнього жит-
тя, прагнень, думок, переживань; допомагає зіставити свої бажання з 
можливостями; привертає увагу до особливостей власного фізичного, 
психічного та соціального розвитку.

Цілісний підхід до організації дошкільної освіти подано на схемі 
(див. додаток).

Документ розрахований на науковий загал, залучений до розробки 
програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти, задає стандарт 
психолого-педагогічних умов розвитку, виховання та навчання дітей 
дошкільного віку, ставить вимоги до змісту освітніх програм, професій-
ної компетентності педагогів, організації розвивального середовища.

Сфера «Природа»
Компетентність дитини у сфері «Природа» — неодмінна передумова 

становлення цілісної особистості.
Відомості про природу мають непересічне значення у формуванні за-

чатків екологічної культури.
Загальними підходами у формуванні особистості через сферу жит-

тєдіяльності «Природа» є: екологічне спрямування, виховання різнобіч-
ної і гармонійної особистості, орієнтованої на відтворення екологічної 
культури суспільства, комплексний підхід, що передбачає розвиток 
чуттєвої сфери, засвоєння певного кола знань та оволодіння практични-
ми вміннями.

Метою є формування елементів екологічного світорозуміння, еколо-
гічної вихованості, розвиток у дитини позитивного емоційноціннісного 
ставлення до природного довкілля, формування реалістичних уявлень 
про явища природи, практичних умінь, дбайливого ставлення до її ком-
понентів.

Специфіка сфери «Природа» зумовлена сучасним науковим бачен-
ням світобудови, що розглядає живі організми не як самовідтворювані, 
а як такі, що є складовими біосфери.

Це й визначило основні змістові лінії Базового компонента а саме: 
«Природа планети Земля» і «Природа Космосу». Кожна з цих ліній 
передбачає певний обсяг знань, уявлень, які дитина отримує в процесі 
світосприймання, а також умінь, навичок, потреб, що виявляються в 
екологічно доцільній поведінці.

Уявлення про біологічні елементи Природи в їхніх взаємозв’язках 
та взаємозумовленості сприяють розумінню, що людина як біологічна 
істота є складовою частиною Природи, тому відносини з нею мають бути 
екологічно доцільними.

Компетентність у галузі «Природа планети Земля» складають відо-
мості про природне довкілля як цілісний організм, в якому взаємодіють 
повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, люди в багатоманітності їх єд-
ності, русі і мінливості.

Компетентність у галузі «Природа Космосу» становлять елементарні 
уявлення про зорі (Сонце), планети, і в тому числі планету Земля, Мі-
сяць.
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Зміст освіти Результати освітньо-виховної роботи
Змістова лінія «Природа планети Земля»

СВІтоСПРийМаН-
Ня ПРиРоДНого 

ДоВКІлля

Має уявлення, що життя на планеті Земля 
існує завдяки сонячному світлу і теплу. Знає, 
що Сонце освітлює і прогріває воду, ґрунт, 
повітря, рослини, тварин. Має уявлення, що 
під впливом Сонця вода, повітря, ґрунт пос-
тійно поновлюються.

Повітря. Вода. Ґрунт Має елементарні уявлення, що повітря 
оточує всю планету Земля, є навколо нас, у 
воді, ґрунті, рослинах тваринах, предметах. 
Розрізняє стан та якість, повітря, розуміє 
його значення для життя живих істот. Знає, 
що повітрям дихають рослини, тварини, 
люди. Знає, що в природі вода знаходиться у 
річках, озерах, морях, підземних джерелах, 
у природі солоної води більше, ніж прісної; з 
Україні є мінералізована вода, а в надрах зем-
лі — запаси питної. Знає, що вона необхідна 
для живих істот. Має елементарне уявлення, 
що вода входить до складу всіх живих ор-
ганізмів.

Має уявлення про ґрунт як родючий шар 
поверхні землі, в якому містяться вода, 
повітря, поживні речовини. Розуміє його зна-
чення для життя рослин, тварин, діяльності 
людей. Орієнтується, що Україна багата на 
родючі ґрунти. Має уявлення про причини їх 
руйнування: розмивання водою, вивітрюван-
ня, витоптування.

Властивості. якості. 
Стани.

Знає ознаки повітря: прозоре, невидиме, лег-
ке, може ущільнюватися, переміщується. Розріз-
няє забруднене повітря за характерними ознака-
ми: неприємним запахом, забарвленням. Знає 
про значення рослин для якості повітря: очища-
ють, зволожують, знезаражують. Розрізняє стани 
повітря: холодне, тепле, гаряче, вологе, сухе. Ро-
зуміє залежність стану повітря від погоди, пори 
року, інших чинників. Знає і називає ознаки по-
годи: тепла, холодна, прохолодна, хмарна, ясна, 
вітряна, безвітряна, дощова. Має елементарне 
уявлення, що вітер — це рух повітря.

Знає деякі види хмар: перисті, купчасті, шару-
ваті. Має уявлення про причини утворення хмар.

Знає, що вода —рідина. Розрізняє якості 
чистої (прозора, без запаху, без смаку) та за-
брудненої води (непрозора, має запах, смак). 
Має елементарне уявлення, що в природному 
довкіллі вода перебуває в постійному русі, бу-
ває в різних станах: рідкому, твердому, газо-
подібному.

Має елементарне уявлення про те, як вода 
надходить до людських осель.

Уміє визначати й правильно називати 
види ґрунтів регіону проживання: піщані, 
глинисті, чорноземні. Орієнтується в якостях 
і властивостях ґрунтів: колір, структура, во-
логість.

Має елементарне уявлення, що якість 
ґрунту залежить від вологості, вмісту пожив-
них речовин, забрудненості (чистоти).

явища природи Знає, що в природному довкіллі відбува-
ються зміни. Має елементарне уявлення, що 
зміни залежать від обертання Землі навколо 
Сонця.

Сезонні
Знає характерні ознаки пір року, їхню пос-

лідовність, стан погоди, рослин, поведінку 
тварин.

Знає, що кожна пора року складається з мі-
сяців, місяць — з тижнів, тиждень — з днів, 
доба — з годин, година — з хвилин.

Має уявлення про співвідношення одиниць 
часу, визначає час за допомогою годинника.

Розуміє причини змін сезонів, їх залеж-
ність від кількості сонячного тепла і світла, 
положення Сонця на небосхилі.Орієнтується 
в тому, що наявність чи відсутність листя, 
квітів, плодів визначає поведінку тварин, які 
ними живляться та знаходять укриття.

Вміє визначати зміну положення Сонця на 
небосхилі за орієнтиром.

Уміє користуватися термометром для виз-
начення температури повітря. Знає характер-
ні зміни, що відбуваються з погодою, росли-
нами і тваринами кожної пори року; сезонну 
сільськогосподарську працю людей. Веде ка-
лендарі погоди і природи, помічаючи харак-
терні особливості природних явищ, їх вплив 
на рослини і тварин, людей.
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Природні
Має уявлення про найпоширеніші яви-

ща природи (туман, іній, веселку, дощ, сніг, 
грім, блискавку, грозу, град, приморозки, 
ожеледицю, хуртовину, посуху, бурі), їхні 
особливості, вплив означених явищ на стан 
природи та діяльність людини.

Має уявлення, що їх можна прогнозувати 
і цим зменшувати негативну дію природних 
стихій.

Рослини Елементарно уявляє, що в довкіллі ви-
никають природні катаклізми: землетру-
си, виверження вулканів, руйнування гір, 
повені, зсуви тощо. Знає їх вплив на життя 
рослин, тварин, людей.

Багатоманітність 
Має елементарне уявлення, що рослини 

сприяють існуванню природного довкілля: 
виділяють кисень; поліпшують повітря, 
ґрунт, воду; забезпечують їжею тварин, 
людей.

Будова та умови зростання
Орієнтується, що в Україні багатий і різ-

номанітний рослинний світ. Уміє розрізня-
ти і правильно називати групи рослин: де-
рева, кущі, квіти, гриби, мохи.

Розрізняє найпоширеніші дикорослі й 
культурні рослини своєї місцевості. Знає 
лікарські властивості рослин найближчо-
го природного оточення, рослини-обереги, 
символи України.

Знає будову рослин (корінь, стебло, лис-
ток, квітка, плоди), їх різноманітність, ок-
ремі функції. Знає, що рослини потребують 
достатньо світла, води, поживного ґрунту. 
Орієнтується в змінах, що відбуваються з 
рослинами під час росту.

Має елементарні уявлення про вплив 
умов життя, погодних факторів на стан 
рослин, основні фази зростання.

Уміє визначати зміну стану рослин через 
вплив негативних факторів.

тварини Має елементарне уявлення про тісний 
взаємозв’язок рослин і тварин (живильний 
ланцюжок). Знає про місце проживання тва-

рин, спосіб живлення, пересування, значення 
в природі, у житті людей.

Багатоманітність 
Розрізняє найпоширеніших представників 

різних систематичних груп тварин: черв’яків, 
молюсків, раків, павуків, комах, риб земно-
водних, плазунів, птахів і звірів (свійських та 
диких).

Знає їх назву, спосіб живлення, пересуван-
ня, середовище існування, цікаві особливості 
поведінки, значення для рослин та інших тва-
рин, що знаходяться поряд. Має уявлення про 
диких і свійських тварин свого регіону.

Будова і спосіб життя
Знає будову тварин та особливості їхньо-

го зовнішнього вигляду. Уміє встановлювати 
взаємозв’язки між будовою тварини і способом 
її життя: пересуванням, живленням, захистом.

Усвідомлює, що в природному довкіллі не-
має корисних і шкідливих тварин — усі важ-
ливі в природі.

людина Розуміє цінність життя і здоров’я людей, їх за-
лежність від природного довкілля.

Знає, що людині для життя потрібні повітря, 
вода, їжа.

Діяльність людини 
Знає, що людина впливає на природне довкіл-

ля, ведучи селекційну роботу з рослинами, віднов-
люючи кількість рослин і тварин, які зникають, 
охороняючи їх («Червона книга»).

Має уявлення, що екологічний стан природ-
ного довкілля залежить від діяльності людини. 
Розуміє, що діяльність в природі забезпечує їй не-
обхідні для життя умови.

Розуміє вплив природних явищ на самопочут-
тя і діяльність людини.

Знає про діяльність дорослих з охорони приро-
ди рідного краю. Реагує на неадекватну поведінку 
в природі своїх однолітків. Бере посильну участь у 
природоохоронній діяльності.

Екологічний стан довкілля і здоров’я 
Усвідомлює залежність стану здоров’я від кіль-

кості та чистоти повітря, води ґрунту, продуктів 
харчування. Розуміє, що організму шкодять за-
бруднені повітря, вода, небезпечні рослини, твари-
ни. Знає, що забруднене довкілля викликає захво-
рювання різних органів і систем організму.
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еКологІЧНо 
ДоцІльНа 

ПоВеДІНКа

Уміє захоплюватися красою краєвидів у різ-
ні пори року, передавати її в художніх образах.

Володіє доступними навичками сприяння 
чистоті природного довкілля, економічного 
використання води, електроенергії в побуті. 
Посильно сприяє поліпшенню якості повітря, 
ґрунту, води. Виконує правила природоко-
ристування. Орієнтується, що в довкіллі кожна 
рослина, тварина мають право на життя. Уміє 
доглядати тварин, які живуть у помешканні 
людини, допомагати диким тваринам. Володіє 
навичками безпечної поведінки в природному 
довкіллі.

Має елементарні вміння вирощування рос-
лин, догляду за ними. Бере посильну участь у 
збереженні рослин своєї місцевості.

Уміє помічати забрудненість природного 
довкілля.

Виявляє радість, задоволення від перебуван-
ня в екологічно безпечному куточку природно-
го довкілля. Знає, що взаємодіяти з природою 
слід так, щоб не зашкодити ні їй, ні собі.

Прагне надавати посильну допомогу до-
рослим в очищенні природного середовища, 
прибирати, зменшувати кількість побутових 
відходів, не забруднювати природне довкілля 
небезпечними речовинами, предметами.

Усвідомлює необхідність збереження приро-
ди, засуджує негативні вчинки дорослих, одно-
літків, які шкодять довкіллю.

Змістова лінія «Природа Космосу»

СВІтоСПРийМаН-
Ня

Має елементарні уявлення про Космос як 
простір, що існує за межами планети Земля 
(навколоземний, міжпланетний, міжзоряний).

Зірки Має уявлення, що у Космосі безліч зірок, 
між ними і Землею великі відстані; зорі між 
собою різняться за розміром, яскравістю.

Знає, що Сонце — зоря, яка освітлює та 
обігріває Землю, інші планети.

Планети Має елементарне уявлення, що навколо 
Сонця обертається дев’ять планет, серед них — 
Земля. Називає Венеру, Марс, Сатурн. Еле-

ментарно уявляє, що вони різні за розміром, 
але набагато менші за Сонце. Знає, що люди 
досліджують планети.

Планета Земля і 
Місяць

Має уявлення, що під час обертання нав-
коло Сонця Земля по-різному освітлюється 
його променями, що є причиною сезонних 
змін. Знає, що навколо Землі обертається Мі-
сяць, її супутник. Елементарно уявляє, що це 
— кам’яна куля, яка відбиває сонячне світло і 
тому його добре видно на небосхилі вночі.

Знає модель Землі — глобус. Розрізняє 
водний простір і сушу.

Має елементарні уявлення, що люди вив-
чають Космос через телескопи, з супутників, 
космічних кораблів та станцій.

еКологІЧНо 
ДоцІльНа 

ПоВеДІНКа

Захоплюється загадковістю і таємничістю 
природи Космосу. Прагне до посильної участі 
в пізнанні компонентів природи Космосу. 
Ознайомлюється з доступними досягнення-
ми людей у вивченні, дослідженні Космосу 
(вчені, космонавти; супутники, космічні ко-
раблі і станції, місяцехід).

Сфера «Культура»
Розвиток культури — важлива складова особистісного зростання ди-

тини. Предметно-практична, ігрова, художня діяльність залежать від 
її досвіду спілкування з дорослими та власної пізнавальної активності. 
Рівень розвитку творчих здібностей дошкільника позначається на ха-
рактері його життєдіяльності, створених ним продуктах праці, ігрових 
ролях, художніх образах. Культура діяльності визначається відповід-
ністю її індивідуальної та групової форм віковим можливостям дитини, 
вмінню використовувати предметні, ігрові та художні засоби, співвідно-
сити їх з метою та змістом діяльності.

Важливим результатом оволодіння дитиною практичною, ігровою та 
мистецькою діяльностями є усвідомлення себе активним суб’єктом твор-
чості, сформоване емоційно-ціннісне ставлення до рукотворного світу.

Кожна з виділених змістових ліній — «Предметний світ», «Світ гри» 
та «Світ мистецтва» — акцентує увагу на змісті та структурі практич-
ної, ігрової і мистецької активності як важливих складових особистіс-
ної культури дитини.

Компетентність у предметному світі складається з уміння диферен-
ціювати предмети за їх функціональними ознаками, здатності орієнту-
ватися в розмаїтті предметів, класифікувати їх, здійснювати серіацію, 
розрізняти за розташуванням у просторі і за віддаленістю, володіння 
навичками практичного життя, культурного споживання та елементар-
ного виробництва продуктів праці.
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Компетентність в ігровій діяльності визначається розвиненістю ігро-
вих умінь дитини, здатністю використовувати адекватні ігрові атрибути 
та іграшки, сформованістю ігрового партнерства, рівнем засвоєння нею 
ігрових правил.

Компетентність у мистецькій діяльності визначається рівнем розвит-
ку естетичного сприймання об’єктів та явищ, умінням працювати з різ-
ними матеріалами, використовувати різні техніки, добирати відповідні 
засоби реалізації задуму, виявляти творчу уяву, естетичну чутливість, 
емоційно-чіннісне ставлення до навколишнього.

Зміст освіти Результати освітньо-виховної роботи

Змістова лінія «Предметний світ»

оЗНайоМлеННя 
З ПРеДМетНиМ 

ДоВКІлляМ

Зацікавлено ставиться до предметного сере-
довища, знаходить у ньому знайоме і незнайо-
ме; виділяє тотожне, схоже, відмінне; визна-
чає безпечне і небезпечне; диференціює його 
на «моє»,  «наше», «чуже»; на «індивідуаль-
не» та «загальне»; «близьке» і «далеке».

Визначає форму довколишніх предметів за 
допомогою геометричних фігур як еталона. 
Видозмінює геометричні фігури, виділяє їх ос-
новні ознаки, порівнює між собою.

Класифікує предмети за однією з ознак, 
змінює критерії, перегруповує вдруге. Класи-
фікує одночасно на основі кількох ознак.

Оперує з множинами: об’єднує їх елементи, 
сортує, доповнює, вилучає зайві, визначає від-
ношення між ними у процесі класифікації.

Здійснює серіацію за величиною, масою, 
об’ємом. Лічить предмети, розрізняє їх за роз-
ташуванням у просторі та за віддаленістю.

Усвідомлює цінність, знає походження 
більшості предметів.

Має належний словниковий запас для вер-
бального означення багатьох предметів, може 
пояснити їхнє призначення.

житлове середовище Оперує поняттям «житло», може назвати 
основні предмети побуту і вжитку, розуміє 
призначення кожного. Має уявлення про ук-
раїнське житло, його відмінності від житла 
людей інших національностей. Диференціює 
інтер’єри міської квартири та сільської оселі, 
може назвати їхні характерні особливості й 
типові атрибути. Розуміє роль житла в житті

людини, цінує рідну домівку, відчуває її ат-
мосферу, може передати її словами та худож-
нім образом. Усвідомлює, що затишок житла 
створюють його мешканці, які доглядають за 
ним, прикрашають його, примножують доб-
робут сім’ї. Цінує речі, вироблені руками рід-
них і передані у спадщину. Розуміє значення 
бережливості для підтримки порядку і за-
тишку житлового середовища. Може назвати 
основні технічні засоби та побутові прилади, 
які допомагають людям у домашньому госпо-
дарстві, знає, як ними користуватися.

За межами житла Оперує назвами основних споруд соціаль-
ного призначення. Розуміє взаємозв’язок 
між потребами людини в теплі, світлі, воді та 
функціонуванням різних технічних комуні-
кацій та відповідних установ. Усвідомлює 
доцільність поділу міста, селища на вулиці, 
відведення спеціальних місць для руху людей 
і транспорту. Називає різні види транспорту 
(міського, сільського). Орієнтується у прави-
лах дорожнього руху, керується ними. Орієн-
тується у найближчому предметному оточен-
ні, знає назви вулиці, де живе, та прилеглих до 
неї. Може визначити місцезнаходження свого 
будинку, дошкільного закладу, місця роботи 
батьків, магазину, аптеки, поліклініки. Знає 
назви різних засобів технічного зв’язку, у разі 
потреби може скористатися ними.

ПРаКтиЧНа 
ДІяльНІСть

Усвідомлює, що навколишній предметний 
світ має рукотворне походження. Цінує діяль-
ність людей, розуміє її природність, зв’язок зі 
здоров’ям та ставленням до життя. Розуміє, 
що працелюбність є показником людської гід-
ності та здатності вдосконалювати себе. Вияв-
ляє готовність брати участь у суспільно зна-
чущій діяльності. Знає про існування різних 
професій, називає найпоширеніші, усвідом-
лює елементарні вимоги до людини як трудів-
ника. Має елементарне уявлення про те, що 
кожна людина є користувачем (споживачем) 
предметів та їх творцем (виробником).

Користування 
предметами (спожи-

вання)

Знає, що кожний предмет використовуєть-
ся (споживається) для задоволення потреб лю-
дини. Вміє використовувати за призначенням
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основні предмети, знаряддя праці, речі, при-
лади, дбайливо до них ставиться, знає місце 
зберігання кожного. Володіє елементарною 
культурою споживання продуктів праці ін-
ших людей.

Виготовлення пред-
метів (виробництво)

Знає про існування різних виробництв, 
що виготовляють предмети вжитку, техніч-
ні прилади та знаряддя, засоби пересування 
та зв’язку. Може назвати деякі з відомих. 
Розуміє відмінність між виробничою діяль-
ністю дорослої людини та предметно-прак-
тичною дитини. Може назвати основні з них. 
Охоче займається практичною діяльністю, 
доводить розпочате до кінця. Усвідомлює, що 
продуктивною називається діяльність, яка 
характеризується високою віддачею виконав-
ця, завершеним кінцевим результатом праці 
та впорядкованим робочим місцем. Розуміє 
важливість безпеки як складової практичної 
діяльності, гаранта її продуктивності.

Постановка мети Усвідомлює, що виготовленню предметів 
передують постановка мети, складання плану 
діяльності, елементарного проекту. Вміє са-
мостійно поставити перед собою близьку мету, 
спланувати дії. Може скласти елементарну 
прогностичну оцінку майбутнього резуль-
тату, обґрунтувати її. Виявляє цілеспрямо-
ваність, прагне досягти кінцевої мети, може 
співвіднести власні можливості з бажаннями. 
Може відмовитися від непосильної мети, за-
довольнитися оптимальною, не вдаватися до 
спрощеної.

Процес досягнення 
мети

Добирає адекватні прийоми роботи, від-
повідні технічні засоби, знаряддя, матеріа-
ли. Знає властивості матеріалу, технологію 
роботи з ним. Дотримується правил безпеч-
ного користування інструментами. Усвідом-
лює труднощі, реальну можливість помилок. 
Орієнтується в причинах своїх помилок, на-
зиває їх, співвідносить складність завдання 
зі своїми можливостями. Може обґрунтува-
ти доцільність обраного варіанта виконання. 
Прагне відійти від шаблону, виявляє вигадку 
та фантазію. Експериментує, вдосконалює, 
виявляє винахідливість і раціоналізм.

Результати діяль-
ності праці 

Орієнтується в критеріях результату, ви-
сокого досягнення. Знає, що показником про-
дуктивності є якість та кількість зробленого, 
докладені до роботи зусилля виконавця. Ус-
відомлює, що якість продукту визначається 
ступенем його придатності до використання, 
відсутністю технологічних помилок, зовніш-
ньою привабливістю. Прагне домогтися успі-
ху. Без зовнішніх спонукань перевіряє зроб-
лене, виявляє бажання поліпшити результат 
власної праці, у разі потреби вносить корек-
тиви, доцільно використовує рукотворний 
виріб.

Оцінка результатів 
праці

Виявляє вимогливість і критичність в 
оцінці власного продукту праці, виділяє до-
стоїнства та вади, встановлює зв’язок між 
своєю вмілістю, старанністю та якістю і кіль-
кістю зробленого. Співвідносить задум з по-
казниками кінцевого результату, виробляє 
узагальнені судження про себе як виконавця. 
Об’єктивно оцінює продукти праці інших, 
співвідносить їх з власними, бережливо ста-
виться до рукотворних виробів. Відрізняє 
власний виріб від твору мистецтва. Радіє з на-
годи зробити приємне рідним та близьким.

Змістова лінія «Світ гри»

гРа яК ФоРМа 
ПІЗНаННя СВІтУ

Зацікавлено ставиться до гри, відрізняє її 
від інших видів діяльності, задовольняє в ній 
свої пізнавальні, соціальні, моральні, есте-
тичні потреби. Надає грі перевагу як провід-
ній діяльності.

РоЗВитоК гРи та 
оСоБиСтоСтІ

Творчо відображає реальні та казкові ситу-
ації. Вміло розгортає гру на будь-якій стадії її 
розвитку. Знає різні види ігор. Вправляється 
в умінні спостерігати, розмірковувати, спіл-
куватися. Виявляє самостійність у виборі 
гри, іграшки. Змістовно грається сам, у мік-
ро-, макроігрових групах, об’єднується з од-
нолітками на основі ігрового задуму, рольової 
взаємодії, особистих уподобань. Дотримуєть-
ся рольових способів поведінки, норм та ети-
кету спілкування.
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Сюжет як показник 
змістовності гри

Розуміє, що гра має сюжет; обирає та будує 
його. Усвідомлює мету, засоби її реалізації, 
необхідність планомірних дій. Ініціює, під-
тримує різні сюжети, вміє розгорнути, збага-
тити задум, обґрунтувати його доцільність. 
Творчо відображає в грі діяльність та взає-
мини дорослих. Урізноманітнює сюжет гри, 
творчо використовуючи можливості іграшок і 
засобів гри. Негативно ставиться до сюжетів, 
пов’язаних з проявами агресії, жорстокості, 
аморальними вчинками.

Правила рольової 
поведінки в грі 

Відтворює взяту на себе роль, вступає у 
рольову взаємодію з іншими персонажами 
чи учасниками  гри. Самостійно добирає зоб-
ражувальні засоби спілкування, здатний до 
творчого перевтілення. Усвідомлює доціль-
ність виконання правил, точно та з інтересом 
їх виконує, контролює виконання.

Взаємозв’язок знань 
та ігрових можли-

востей

Самостійно застосовує життєвий досвід 
для створення та реалізації ігрових задумів, 
відтворює знання та моральні уявлення, за-
довольняє в грі інтерес до навколишнього. 
Доречно застосовує раніше набуті знання у 
звичних та нетрадиційних ситуаціях. Обмі-
нюється знаннями, моральним та практич-
ним досвідом з іншими учасниками гри.

Іграшка як засіб 
формування світо-

сприймання

Сприймає іграшку як образ предмета ре-
ального чи казкового світу, партнера, това-
риша. Розуміє її зовнішні особливості та інші 
характеристики як втілення художньої, тех-
нічної та інших видів культур.

Іграшка як складова 
предметно-ігрового 
середовища та пере-
думова розвитку гри

Творчо застосовує образ іграшки у пред-
метно-ігровому середовищі. Використовує 
іграшки відповідно до призначення, змісту, 
класифікації. Знає варіативні можливості 
використання різних іграшок. Застосовує 
іграшку для відображення соціальних взає-
мин людей. Розрізняє народну іграшку, знає 
її призначення, роль, використання. Свідо-
мо використовує для розгортання сюжету 
іграшки-замінники, власноруч виготовлені 
іграшки. Раціонально використовує предмет-
но-ігрове середовище для реалізації ігрових

задумів. Виявляє бажання, вміння, ініціати-
ву щодо формування та перетворення ігрового 
простору.

еСтетиЧНе 
СтаВлеННя До 

РеальНого СВІтУ 
та СВІтУ

МиСтецтВа

Змістова лінія «Світ мистецтва»

ознайомлення з тво-
рами мистецтва

Здатна емоційно відгукуватися на прояви ес-
тетичного в житті та мистецтві, виражати свої 
почуття у різних видах мистецької діяльності, 
визначати власне ставлення до творів мистец-
тва: образотворчого, музичного, театрального, 
літературного. Дістає задоволення від спілку-
вання з творами мистецтва, відтворення пре-
красного в житті, природі та мистецтві.

образотворчого Має уявлення про особливості образот-
ворчого мистецтва як мистецтва візуально-
го, розуміє його відмінність від інших видів. 
Знає основні види образотворчого мистецтва: 
живопис, графіку, скульптуру, архітектуру, 
декоративно-ужиткове, їхні основні спіль-
ні та відмінні риси. Визначає основні жанри 
образотворчого мистецтва: пейзаж, портрет, 
натюрморт, побутовий жанр.

музичного Уміє слухати музику, визначати емоції та 
почуття, які вона передає, усвідомлює вико-
навський характер твору. Має уявлення про 
інструментальні та вокальні музичні твори, 
відповідне виконавство. Впізнає деякі твори 
з класичної, народної, вітчизняної та світової 
музичної спадщини, проявляє стійкий інтерес 
до різних видів музики (класичної, народної, 
сучасної), називає композиторів. Розрізняє та 
обґрунтовує своєрідність музичних жанрів: 
пісні, танцю, маршу; вміє порівняти твори 
одного жанру.

театрального Має уявлення про театр як вираження 
життєвих ситуацій в акторській грі, проявляє 
себе емоційним та естетично чутливим гля-
дачем. Співпереживає персонажам, розуміє 
зміст дійства, вистави, усвідомлює колектив-
ний характер дієтворення.
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літературного Обізнана з найкращими зразками різних жан-
рів фольклору та літературних творів; розуміє 
доцільність їх використання у повсякденному 
житті, ігровій та театралізованій діяльності.

Художній образ 
мовою мистецтва

Уміє на елементарному рівні аналізувати 
твір мистецтва, визначати його емоційний на-
стрій, характеризувати засоби художньої ви-
разності, розуміє художні образи, створює їх 
у власних роботах; передає той самий худож-
ній образ різними засобами мистецтва.

образотворчого Розуміє лінію, колір, композицію, ритм 
як засіб вираження настрою та стану худож-
нього твору; вміє давати їм емоційно-образну 
характеристику; виражає свої почуття через 
колористичну гаму, композиційне рішення, 
ритмічну послідовність, формотворення.

музичного Втілює у співах, рухах, музикуванні харак-
тер музики, співвідносить власне музичне ви-
конавство з виконавством інших. Творчо спри-
ймає музичний образ, асоціює його з власним 
світосприйняттям; цілісно характеризує твір, 
розрізняє властивості звуку, окремі засоби ви-
разності (темп, висоту, динаміку тощо).

театрального Розуміє театральний образ як живу ак-
торську дію з використанням засобів мовлен-
ня, міміки, жестів, рухів, музики, танцю, 
співу, ідентифікує почуття і вчинки персона-
жів з власними.

літературного Цілісно сприймає і розуміє композицію та 
зміст літературного твору. Розрізняє і виділяє 
структуру та основні засоби художньої вираз-
ності: динаміку та ритмічну послідовність, 
градацію та ретардацію (повторення) дій.

Художньо-практич-
на діяльність

Відображає в художньо-практичній діяль-
ності власне ставлення до реального світу і 
творів мистецтва, охоче виконує завдання 
естетичного характеру, володіє художньою 
«майстерністю» в міру своїх індивідуально-
вікових можливостей і вдосконалює її під 
керівництвом дорослого.

образотворча Знає характерні особливості, специфіку, 
засоби художньої виразності різних видів об-
разотворчої діяльності: малювання, ліплення, 
аплікації, роботи з природним матеріалом. 
Володіє технічними прийомами та методами 
роботи, спираючись на знання особливостей, 
виразності матеріалу, техніки.

музична Вміє музично зумовлено, граційно, розку-
то рухатися. Розігрує хороводні пісні, індиві-
дуально виражає танцювальний зразок, надає 
виразності рухам, міміці, жестам, позам; са-
мостійно звертається до досвіду пластичного 
руху.

Має навички гри на дитячих музичних інс-
трументах, індивідуального та колективно-
го виконання твору. Вміє обирати музичний 
інструмент для гри, зосереджується на влас-
ній грі та грі однолітків. Виражає емоційний 
стан, почуття, зміст танцю в рухах, надає їм 
танцювальної образності, володіє елементар-
ною танцювальною технікою.

театральна Виявляє особистісну позицію в процесі пе-
ревтілення у сценічний образ, запам’ятовує 
сюжетну послідовність, своєчасно включаєть-
ся у дію. Володіє навичками зображення по-
зитивного та негативного образів персонажів; 
використовує музично-пластично-пісенний 
досвід у театралізації різних творів літератур-
них жанрів.

літературна Використовує художні засоби виразності 
літературних творів, читає їх напам’ять, пе-
реказує, аналізує та відтворює в різних видах 
діяльності. Кількісна та якісна характерис-
тики мовленнєвої діяльності сягають вікової 
норми. Має навички корекції і самокорекції 
мовлення.

Дитяча творчість Уміє передавати свої думки, почуття, 
стан, настрій, фантазії через художнє слово, 
образотворчу діяльність, музичну творчість, 
виразні рухи, мімічні та пантомімічні етю-
ди. Розподіляє роботу під час колективного 
обговорення. Об’єктивно оцінює свої і чужі 
роботи.
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образотворча Дістає задоволення від процесу та резуль-
тату творення. Застосовує набутий творчий 
досвід в іграх, повсякденному житті і на 
святах. Вміє виявляти ініціативу, естетичне 
ставлення, власну пошукову зацікавленість 
під час образотворення. Прагне привернути 
увагу до результатів власної образотворчої 
діяльності самобутністю, оригінальністю, не-
повторністю.

музична Має досвід музичної імітації, імпровізує 
пісенний, ігровий, танцювальний образи; 
вміє музично-пісенно-пластично оформляти 
гру, творити музику; дістає задоволення від 
самовираження в діях під музику.

театральна Здатна театралізувати творчу сюжетно-ро-
льову гру, вигадує казку і засоби для її теат-
ральної реалізації, обирає ролі та виконавців 
для вистави.

літературна Продовжує та самостійно складає роз-
повіді, оповідання та казки, володіє образним 
мовленням. Охоче бере участь в іграх-драма-
тизаціях, інсценуванні, літературних вечорах 
та самостійно організовує театралізовані ігри. 
Вибірково та ціннісно ставиться до літератур-
ного твору через художнє слово, формуючи 
власний художній смак. Ідентифікує почуття 
та вчинки персонажів з власними.

Сфера «люди»
Загальні підходи до систематизації знань дитини у сфері «Люди» визна-

чаються особливим значенням спілкування для особистісного становлення. 
Спілкування є найважливішим фактором перетворення новонародженого 
індивіда в повноцінного представника людського роду, в соціальну істоту. 
Лише за умови спілкування з дорослими людьми як носіями суспільно-іс-
торичного досвіду людства у дитини формується вміння об’єднувати свої 
зусилля з іншими для досягнення спільного результату, виробляються 
групові та колективні форми адаптації до навколишнього середовища. 
Спілкування з людьми є своєрідним видом пристосування дошкільника до 
життя через узгодження власних дій з діями інших членів суспільства.

Зміст сфери «Люди» має на меті формування соціальних навичок по-
ведінки, розвиток свідомого ставлення до себе як самостійної особистості, 
рівної з іншими людьми, як члена суспільства, що визначаються зв’язками 
з іншими, активного інтересу до людей, формування готовності сприйма-
ти соціальний досвід, виховувати співпереживання, співчуття, бажання 
пізнавати людей, робити добрі вчинки.

Виділені змістові лінії акцентують увагу на провідних напрямах сфери.
Компетентність у напрямі «Сім’я. Родина» передбачає комплекс 

знань дитини про сім’ю як осередок суспільства, особливості взаємин 
батьків, стосунки з братом та сестрою, бабусею й дідусем, сімейне буття, 
склад родини.

Компетентність у напрямі «Інші люди» передбачає вміння дитини дифе-
ренціювати людей за ознаками спорідненості, віку, статі, прихильності.

Компетентність у напрямі «Людство» передбачає комплекс уявлень 
дитини про державу, народи, нації, суспільство, людство як узагальнені 
категорії.

Зміст освіти Результати освітньо-виховної роботи

Змістова лінія «Сім’я. Родина»

СІМ’я Має елементарне уявлення про сім’ю як 
найменшу частку суспільства, усвідомлює 
зміст поняття «сім’я», вміє його пояснити.

Взаємини з батьком 
і матір’ю

Знає, що сім’я об’єднує найрідніших лю-
дей і складається з батьків і дітей; батьки 
— це люди, які народили дітей і виховують 
їх; батьки батьків — дідусь і бабуся; сім’я 
об’єднується любов’ю, взаємною турботою, 
обов’язками, спільним проживанням; сім’я 
необхідна людині для щасливого життя; чле-
ни сім’ї мають, як правило, спільне прізвище; 
діти продовжують життя своїх батьків; бать-
ки оберігають дітей, а дорослі діти — батьків; 
честь сім’ї — повага людей до її членів; кож-
ний член сім’ї повинен берегти і підтримувати 
її честь. Виділяє матір, батька серед інших, 
найтепліше ставиться до них; поступається 
своїми бажаннями, потребами, інтересами 
заради батьків, задовольняє їхні прохання, 
прислухається до порад, вказівок; помічає 
їхній настрій, емоційний та фізичний стан; 
відчуває й цінує захист, підтримку, життєву 
опору, добробут, який дають батьки, береж-
ливо і вдячно цим користується; живе інтере-
сами родини.

Стосунки з братами 
та сестрами

Встановлює й підтримує щирі, доброзич-
ливі, дружні стосунки з сестрами та братами, 
виділяє їх серед інших дітей, дбає про них. 
Запобігає конфліктам, непорозумінням між 
членами сім’ї.
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Наслідує старших сестер та братів. Опі-
кується молодшими сестрами і братами, уваж-
но ставиться до їхніх потреб, прохань; навчає 
їх, прилучає до власних справ; захищає від не-
справедливості, грубощів, зухвальства. Здатна 
утримуватися від ревнощів, суперництва, ро-
зуміє корисність об’єднання зусиль для спіль-
ної діяльності, турботи про рідних.

Ставлення до бабусі 
та дідуся

Шанує бабусю і дідуся, знає про життєву 
мудрість старших, їх бажання поділитися 
нею. Дбає про дідуся й бабусю, допомагає їм, 
не засмучує своїми словами, вчинками, по-
ведінкою.

Сімейне буття Виконує правила співжиття у сім’ї. Розріз-
няє і поважає обов’язки кожного члена сім’ї, 
сумлінно виконує власні обов’язки, підтри-
мує порядок у домі, розуміє, що кожен робить 
посильний внесок у добробут і доброзичливу 
атмосферу сім’ї. Прагне полегшити працю 
дорослих. Своєчасно й доречно надає посиль-
ну допомогу кожному членові родини. Радує 
їх своїми словами, вчинками, поведінкою. 
Турботливо й уважно ставиться до хворих, 
помічає їхній стан, прагне його поліпшити. 
Любить і шанує сімейні свята, бере активну 
участь у їх творенні. Дотримується сімейних 
традицій, зміцнює їх.

РоДиНа Знає, що, крім сімейних, є родинні стосун-
ки; має уявлення про свій рід, родовід; прагне 
бути гідним власного роду, примножувати 
його честь, шану серед інших людей; захи-
щає моральну гідність своїх близьких. Ціка-
виться родоводом, складає родовідне дерево. 
Поважає найближчих рідних по лінії матері 
та батька. Знає, де поховані померлі родичі, 
бере участь у вшануванні їхньої пам’яті, дог-
ляді за місцями поховань. Уміє поводитися 
згідно з родинними традиціями: вітається, 
виявляє інтерес до життя рідних, поважає но-
вих членів родини, радіє успіхам членів роди-
ни, співчуває у горі та невдачах, допомагає в 
скруті. Виявляє ініціативу щодо підтримання 
родинних зв’язків, інтерес до спільних родин-
них справ, свят, зустрічей, ведення фотоаль-
бомів тощо.

РоЗПоДІл лЮДей 
За оЗНаКоЮ 

СПоРІДНеНоСтІ
Змістова лінія «Інші люди»

Рідні Усвідомлює, що рідними називають людей, 
які зв’язані між собою кровними зв’язками. 
Знає слова-ознаки основних членів родини, 
знає їхні імена та по батькові, вік, місце про-
живання.

Знайомі Знає, що знайомі — це люди, які знають 
один одного, звертаються по імені, по імені 
та по батькові (сусіди, співробітники батьків, 
працівники дошкільного закладу, інші люди, 
з якими знайомили дитину). Знає, що знайо-
мі, зустрічаючись, вітаються. Впізнає знайо-
мих, спілкується з ними. Дотримується норм 
культури спілкування. Рахується зі смаками, 
інтересами, потребами інших; виявляє чем-
ність, толерантність до них.

Чужі Знає, що чужі люди — це люди, які між 
собою не знайомі. Поводиться з ними обачно, 
ввічливо, стримано, розмовляє неголосно, не 
ображає надто пильним розгляданням. По-
чувається невимушено, впевнено серед ма-
лознайомих чи незнайомих людей. Помічає 
стан, інтереси, потреби сторонніх; враховує 
та задовольняє їх. За потребою, інтересом 
та згодою близьких дорослих ввічливо звер-
тається до незнайомих людей. Без дозволу 
близьких або знайомих дорослих не розпові-
дає незнайомим про свою сім’ю та місце про-
живання. У разі загальної потреби, коли по-
руч немає знайомих людей, звертається по 
допомогу до незнайомих. Обирає серед них 
тих, хто з дітьми або в гурті з іншими. Вис-
ловлює своє прохання досить голосно і чітко. 
Не лякається таких ситуацій, а знає, що кра-
ще звернутися до людей на місці їх праці — до 
водія у транспорті, до продавця у магазині, 
контролера у кінотеатрі тощо. У разі виник-
нення інтересу до незнайомої людини пові-
домляє про це знайомих дорослих і радиться, 
чи можна звернутися до нього.

ВІКоВІ ВІДМІН-
НоСтІ лЮДей
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Дитина Знає, що всі люди були дітьми, народжу-
ються немовлятами, до школи називаються 
дошкільниками, далі — школярами. Усві-
домлює, що немовля потребує постійної уваги 
дорослих, особливо батьків і рідних, учиться 
ходити, розмовляти, їсти; з часом стає само-
стійнішим, відвідує дитячий садок, грається, 
спілкується, готується до навчання в школі. 
Дитину-дівчинку називають донькою, сест-
рою, племінницею, онукою; дитину-хлопчи-
ка — сином, братом, племінником, онуком.

людина юнацького 
віку

Знає, що юність — це певний етап розвитку 
людини між дитинством і дорослістю. Має еле-
ментарне уявлення про те, що в юнацькому віці 
людина виглядає, як доросла, досягає певної 
соціальної зрілості, характеризується самостій-
ністю. В юнацькому віці людина професійно са-
мовизначається, навчається, працює.

Доросла людина Має елементарне уявлення про зрілість як 
період розквіту фізичних, розумових та со-
ціальних властивостей людини. Усвідомлює, 
що в зрілому віці людина має професію, ро-
боту, вона вміла, вправна, грамотна, виховує 
власних дітей, допомагає батькам.

Стара людина Усвідомлює, що старість — це період жит-
тя після зрілості, протягом якого діяльність 
організму поступово слабшає. Має уявлення 
про те, що в старої людини погіршується зір, 
уповільнюються рухи, вона завершує свою 
професійну діяльність, виходить на пенсію, 
допомагає своїм дітям, доглядає онуків. Ро-
зуміє, що стара людина потребує турботи, ро-
зуміння й підтримки.

оСоБлиВоСтІ 
СПІлКУВаННя З 

лЮДьМи РІЗНого 
ВІКУ

Старі та дорослі Усвідомлює свою залежність від представни-
ків старшого покоління; з повагою ставиться до 
рідних, знайомих, чужих людей зрілого та по-
хилого віку. Звертається до них зі словами тур-
боти, підтримки, готовності допомогти. Відчу-
ває дистанцію та межу припустимої поведінки.

Позиція щодо мо-
лодших

Зважає на свої обов’язки щодо молодших. 
Уважно й турботливо ставиться до них, опікує 
їх, за себе допомагає, залучає до спільної по-
сильної діяльності, задовольняє бажання бути 
самостійною. Вміє спілкуватися з молодшими 
за себе, розуміє, що вони потребують більше 
теплоти, ласки, враховує їхні побажання, ра-
зом з ними переживає радощі й труднощі. Ви-
являє інтерес до ігор, занять молодших дітей, 
прагне входити в контакт з ними, привертає до 
себе увагу своїми знаннями, вміннями, добро-
зичливим ставленням. Уміє передавати молод-
шим свої знання, вміння в процесі трудової, 
ігрової діяльності, налагоджувати активну 
взаємодію з метою допомоги, підтримки, про-
являє ініціативу в спілкуванні з молодшими, 
прагне бути взірцем для них, уміє користува-
тися словами звертання, пояснення, втішання 
тощо. Вміє розв’язувати і проявляти гнучкість 
у розв’язуванні проблемних і конфліктних 
ситуацій. Виявляє правдивість, чесність у сто-
сунках з молодшими, справедливість в оцінці 
їхньої поведінки; не сміється з недоліків або 
звичок, не радіє помилкам малят, а допомагає 
виправити їх. У колі молодших дітей відчуває 
себе старшим.

Стосунки з одноліт-
ками 

Виявляє інтерес до однолітків. Вміє вхо-
дити в контакт, привертати до себе увагу, 
проявляти доброзичливе ставлення, налагод-
жувати активну взаємодію. Відчуває себе на 
рівних та впевнено з однолітками, усвідомлює 
свої можливості, права й обов’язки, норми 
спілкування, дотримується їх. Прагне бути 
справедливим, морально витриманим. Дома-
гається визнання однолітків у різних видах 
діяльності, прагне бути бажаним у спілкуван-
ні, грі тощо. Уникає конфліктів та вміє їм за-
побігати, самостійно встановлює й підтримує 
ділові та особисті контакти з однолітками, 
ставиться до них як до партнерів у різних ви-
дах діяльності.

Підтримує загальну для всіх мету діяль-
ності; узгоджує власні задуми, дії зі спільною 
метою та бажанням партнерів; обмінюється з 
ними інформацією; розподіляє та координує 
дії учасників; грається і працює, дотримую-
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чись правил і норм спілкування. Вміє захи-
щати власну думку; в разі потреби звертаєть-
ся по допомогу до товариша та пропонує йому 
свою. Володіє виразними (мімічними та мов-
леннєвими) засобами спілкування.

Ставлення до стар-
ших дітей

Відчуває себе молодшим щодо старших 
від себе, наслідує їх позитивні вчинки, звич-
ки. Звертається до них по допомогу, пораду, 
захист. Вирізняє непристойне в їхній по-
ведінці, адекватно ставиться до цього. Уміє 
налагоджувати позитивні взаємини зі стар-
шими дітьми, проявляє інтерес до їхніх дій, 
емоційну готовність до спілкування. Прагне 
до спільної діяльності з ними. Уміє адекватно 
реагувати на поведінку старших дітей, керу-
ючись морально-етичними нормами.

СтатеВІ 
ВІДМІННоСтІ МІж 

лЮДьМи

Розрізнення людей 
за статевою належ-

ністю

Усвідомлює, що люди поділяються на чо-
ловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток. Може 
словами охарактеризувати, що чоловік —до-
росла особа, а хлопчик—дитина чоловічої 
статі; жінка—доросла особа, а дівчинка — ди-
тина жіночої статі. Має уявлення про основні 
ознаки чоловіка і жінки; може назвати спіль-
не та відмінне у представників різної статі; 
орієнтується у відповідних статево-рольових 
стандартах.

ототожнення статі 
із соціальними 

ролями 

Ототожнює стать дорослих з відповідними 
соціальними ролями (матері, батька та ін.). 
Орієнтується на певну соціальну роль стосов-
но статі: жінка — господиня, матір, дружина; 
чоловік — захисник, опора сім’ї тощо. Ро-
зуміє, що стать певною мірою визначає інте-
реси, професійні уподобання.

Ставлення до дорос-
лих різної статі 

Уміє порівнювати людей різної статі за оз-
наками зовнішнього вигляду, одягом, зачіс-
кою, родом занять, звичками тощо. Відповід-
но до цього та виходячи з власної статі, будує 
взаємини з дорослими.

Стосунки з дітьми 
ідентичної та відмін-

ної статі

Позитивно ставиться до дітей ідентичної 
та відмінної статей, спілкується, грається з 
ними. Знає, що хлопчик опікає, шанує, захи-
щає дівчаток, уважний до них; що дівчатка 
дбають, турбуються про хлопчиків, шукають 
в них опору, захист, галантність. Розуміє, що 
хлопчикам і дівчаткам треба дружити, пова-
жати права та стать іншого, охоче приймати до 
спільних справ, ігор, занять, праці, розподіля-
ти обов’язки, зважаючи на особливості статі.

РоЗРІЗНеННя 
лЮДей За 
оЗНаКоЮ 

ПРиХильНоСтІ
Дружба Розуміє, що друг — це той, хто пов’язаний з 

іншим взаємною довірою, відданістю, любов’ю. 
Вибірково ставиться до дітей, дорослих. Ініціює 
дружні стосунки. Надає перевагу тому, хто про-
являє доброзичливість, увагу, готовий до співпе-
реживання, співробітництва. Підтримує дружнє 
ставлення до себе, що ґрунтується на симпатії, 
справедливості та інших цінностях. Дотри-
мується й домагається демократичних стосунків 
у дружбі не підтримує авторитарних тенденцій, 
розширює коло дружніх стосунків, підтримує 
дружбу дітей різної статевої належності, націо-
нальності, прагне подружитися з молодшими й 
старшими дітьми, дорослими людьми.

товаришування Розуміє, що товариш — це близька за спіль-
ністю поглядів, уподобань людина. Прагне до 
певного сталого кола товаришів. Залучає їх 
до спільної діяльності, підтримує ініціативу 
в спілкуванні, дотримується демократичних 
стосунків, виявляє відповідальність, зважає 
на індивідуальність. Підтримує спроби поз-
найомитися, шукає спільні інтереси, приводи 
для наступних зустрічей.

Байдужість, непри-
язнь

Дитина знає тих, хто байдуже чи непри-
язно ставиться до неї, усвідомлює відповідне 
власне ставлення до інших. Розуміє причи-
ни цього. Усуває з власного спілкування, по-
ведінки, зовнішності все те, що спричиняє 
байдуже або недружнє ставлення інших. 
Ініціює спроби зробити стосунки взаємоприй-
нятними, коректними, толерантними.



�4 �5

Змістова лінія «людство»

ДеРжаВа Оперує назвою держави, розуміє, що Ук-
раїна є її рідною країною. Знає і поважає де-
ржавні символи.

НаРоДи Знає, що світ населяють різні народи. 
Орієнтується в тому, що деякі особливості їх-
нього зовнішнього вигляду, типові види за-
нять, особливості побуту пов’язані з умовами 
проживання. Знає, що люди різняться коль-
ором шкіри, волосся, розрізом очей, зростом, 
статурою, звичаями тощо. Розуміє, що люди в 
різних країнах розмовляють різними мовами.

лЮДСтВо Має уявлення про те, що поняття «людс-
тво» означає сукупність усіх людей, які на-
селяють нашу планету. Знає, що народи світу 
прагнуть миру і щастя, турбуються про май-
бутнє своїх дітей, процвітання своєї країни, 
всієї планети.

Сфера «я сам»
Компетентність дошкільника у сфері «Я сам» — важлива переду-

мова його особистісного становлення. Відомості дитини про саму себе 
необхідні для створення базису її особистісної культури, забезпечення 
різнобічного та гармонійного розвитку, формування її життєдіяльності, 
відчуття своєї повноцінності.

Позитивний образ-Я свідчить про ціннісне ставлення дошкільника 
до себе, його самоповагу, прийняття ним самого себе, відчуття своєї зна-
чущості для інших людей. Правильна оцінка дитиною свого «Я» висту-
пає регулятором її моральної поведінки, лежить в основі таких почуттів 
як обов’язок, відповідальність, сором, провина, совість. Розмитість, 
невизначеність образу-Я самого себе вказує на брак індивідуальності, 
суб’єктивної активності, втрату дитиною почуття самотності, усклад-
нює процес входження особистості в новий соціум.

Специфіка сфери «Я сам» обумовлена потрійною природою людсько-
го «Я», його фізичної, психологічної та соціальної сторін. Це визначило 
основні змістові лінії:

· формування системи знань дошкільника про своє тіло, його функціо-
нування, здоров’я;

· розвиток елементарних уявлень про себе як носія свідомості та само-
свідомості;

· становлення себе як соціальної істоти.
Кожна з цих ліній передбачає свій обсяг знань, умінь, навичок, пот-

реб, властивостей тощо. Так, компетентність у галузі фізичного «Я» ста-
новлять знання дошкільника про своє тіло як ціле, вікові зміни організ-

му, його живлення та загартування, гігієну тіла, здоров’я і хворобу, 
розвиток рухової активності, статеву диференціацію та ідентифікацію, 
безпеку, самоохорону, самозахист.

Компетентність у царині внутрішнього, психічного світу становлять 
уявлення дошкільника про пізнавальну активність, світ почуттів, цілес-
прямовану діяльність, освоєння «Я», адекватну самооцінку, домагання 
визнання, психологічну стать, уявлення себе у часі — минулому, тепе-
рішньому, майбутньому, ставлення до своїх прав і обов’язків.

Компетентність у напрямі соціального «Я» становлять уявлення 
дитини дошкільного віку про необхідність сприймати себе в контексті 
відносин з іншими, розвинена потреба в контактах з однолітками й до-
рослими, соціальні мотиви спільної діяльності, регуляція поведінки і 
діяльності, моральні почуття.

Зміст освіти Результати освітньо-виховної роботи

Змістова лінія «Фізичне я»

оБРаЗ тІла

Будова тіла. 
Призначення та дія 

органів

Визначає і правильно називає частини сво-
го тіла (голову, шию, тулуб, кінцівки), знає 
їхнє призначення і дію. Орієнтується в будові 
органів і систем свого організму (серцево-су-
динної, дихальної, опорно-рухової, виділь-
ної, крові, шкіри). Має уявлення про їхнє 
призначення та умови нормального функціо-
нування. Усвідомлює, що всі органи і системи 
організму працюють як єдине ціле.

органи чуттів Орієнтується в основних проявах органів 
чуттів: око — бачить, вухо — чує, ніс — від-
чуває запах, язик — смак, шкіра — дотик і 
температуру. Сприймає відчуття свого тіла, 
різних його частин, диференціює їх, упоряд-
ковує, комбінує. Свідомо зосереджує увагу 
на різних його властивостях, своїх сенсорних 
враженнях.

РоЗВитоК
оРгаНІЗМУ

Вікові зміни в 
організмі

Усвідомлює, що людина народжується, 
проходить різні етапи життєвого шляху — 
дитинство, юність, зрілість, старість — і по-
мирає.
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Орієнтується в тому, що розвиток спричиняє 
зміни в організмі: протягом дитинства, юності 
і дорослості сприяє його вдосконаленню, в ста-
рості призводить до негативних змін. Має еле-
ментарне уявлення про зв’язок віку з вагою, 
довжиною та біомасою тіла і кінцівок, об’ємами 
голови, грудей, плечей, таза. Знає, що з часом 
на тілі з’явиться волосяний покрив, відбудуться 
зміни у конституції чоловічого та жіночого тіла.

Умови розвитку 
організму

Має елементарне уявлення, що стан ор-
ганізму залежить від успадкованих особли-
востей, умов життя і виховання, а також від 
власної продуктивної активності.

жиВлеННя
оРгаНІЗМУ 

Харчування та 
розвиток

Знає про зв’язок біомаси свого тіла, його 
міці й здоров’я з кількістю та якістю харчу-
вання. Вміє вирізняти і називати словами ос-
новні групи їжі (хлібобулочні вироби, каші, 
овочі, фрукти, молочні й м’ясні продукти, 
риба, яйця). Відрізняє корисну їжу від неко-
рисної та шкідливої (неїстивні гриби, ягоди 
тощо). Знає назви основних напоїв (вода, сік, 
молоко, кисломолочні продукти), їхню роль 
у здоров’ї організму. Розуміє виняткову роль 
питної води, її чистоти для свого здоров’я.

Спрага і голод Орієнтується в ознаках спраги і голоду, вміє 
їх називати словами, розпізнає свої відповідні 
реакції, усвідомлює їхній вплив на власні по-
ведінку та діяльність, може повідомити про них 
словами, знає правила виходу з цих станів.

Культура 
споживання їжі

Знає основні вимоги до режиму та гігієни 
харчування, виконує правила культурної по-
ведінки за столом, використовує найдоціль-
ніші способи споживання різних продуктів 
харчування. Цінує працю, вкладену в приго-
тування смачної та естетично привабливої їжі.

гІгІЄНа тІла

Мікроорганізми Має елементарні уявлення про наявність 
в організмі мікроістот (вірусів, мікроорганіз-
мів, бактерій), шкідливих для здоров’я.

Догляд за тілом та 
його органами

Знає основні правила догляду за окремими 
частинами тіла і органами (обличчям, рука-
ми, ногами, нігтями, волоссям, вухами, рото-
вою порожниною, органами виділення).

основні гігієнічні 
процедури 

Уміє самостійно виконувати основні 
гігієнічні процедури (вимити обличчя, шию, 
вуха, руки, ноги, тіло, органи виділення, по-
чистити зуби). Контролює стан зубів, дотри-
мується гігієни порожнини рота.

Користування 
гігієнічними 

засобами

Самостійно користується основними 
гігієнічними засобами (милом, рушником, 
дитячим шампунем, зубною пастою) та пред-
метами догляду (гребінцем, зубною і масаж-
ною щітками, мочалкою, ножицями), знає, 
що ними користуються індивідуально. Вико-
нує правила основних гігієнічних процедур 
(вмивання, чищення зубів, розчісування, ку-
пання, зміна білизни, користування носович-
ком, догляд за нігтями тощо).

гігієна праці Контролює свою поставу, координує опор-
но-руховий апарат, правильно сидить за сто-
лом, виконує комплекс вправ для запобіган-
ня порушенням постави та плоскостопості. 
Додержує режиму раціональної фізичної та 
розумової праці і відпочинку.

ЗагаРтУВаННя 
оРгаНІЗМУ

Загартувальні 
процедури, їх роль

Знає основні природні чинники (сон-
це, повітря, воду, ґрунт) та їхній вплив на 
здоров’я. Уміє під наглядом дорослого при-
ймати повітряні ванни, виконувати водні 
процедури, засмагати, ходити босоніж, здій-
снювати масаж тіла тощо. Знає найпростіші 
прийоми загартування. Усвідомлює і відчуває 
значення фізичних вправ для загартування 
організму, цінує надану можливість, відчуває 
радість та задоволення від води, сонця, чисто-
го повітря.

ЗДоРоВ’я. 
ХВоРоБа
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Показники здоров’я Має уявлення про основні показники свого 
здоров’я (гарне самопочуття, апетит, настрій, 
бажання діяти). Визначає і називає словами 
основні параметри свого здоров’я (зріст, масу 
тіла й температуру тіла, відсутність больових 
відчуттів). Розуміє значення для зміцнення 
здоров’я і запобігання захворюванням загар-
тування, щоденної ранкової гімнастики, пла-
вання, масажу, фізіотерапії, народних засобів 
зцілення, правильного харчування, безпечної 
поведінки, догляду за тілом. Уміє користува-
тися зазначеними чинниками.

Показники 
захворювання та 
поведінка під час 

його перебігу

Розрізняє основні ознаки захворювання 
(поганий апетит, висока температура тіла, 
біль, загальмовані рухи, дратівливість або 
кволість). Аналізує причини змін у своєму 
здоров’ї. Знає назви найпоширеніших дитя-
чих захворювань, основні їхні ознаки. Уміє 
поводитися, коли погано себе почуває, допо-
магати собі під час хвороби (бути вдома, збері-
гати належну позу, приймати ліки, викону-
вати настанови лікаря, їсти те, що дозволив 
лікар, виконувати необхідні процедури).

Роль шкідливих 
звичок у погіршенні 

здоров’я

Має уявлення про шкідливі звички й згуб-
ний вплив на здоров’я алкоголю, тютюну, 
наркотичних речовин. Орієнтується в тому, 
що корисно, а що шкідливо для організму. 
Вміє пояснити, чому.

опір захворюванню Елементарно усвідомлює власну роль у 
підтримці, збереженні, розвитку, збагачен-
ні здоров’я, має уявлення про основні засоби 
протидії хворобі.

Здоровий спосіб 
життя

Підтримує своє здоров’я в нормі, сприяє 
нормальному функціонуванню організму, 
відчуває радість від здорового тіла, прагне 
вести здоровий спосіб життя.

Вади (фізичні та 
психічні)

Знає про існування фізичного й психічного 
нездоров’я, вад. Коректно ставиться до одно-
літків, що їх мають.

РоЗВитоК 
РУХоВої 

аКтиВНоСтІ

основні рухи Володіє уміннями та навичками з основ-
них рухів: виконує варіативну ходьбу; біг з 
максимальною швидкістю до 30 м, бігає в по-
мірному темпі на відстань до 600 м; енергійно 
відштовхується та приземлюється на обидві 
ноги під час виконання стрибків у довжину 
з місця, у висоту та довжину з розбігу; кидає 
предмети (м’яч, торбинку з піском) у гори-
зонтальну та вертикальну цілі на дальність; 
лазить по гімнастичній стінці, канату; ходить 
по гімнастичній лаві (колоді), тримаючи руки 
в різних положеннях, з переступанням через 
предмети. Пересувається на лижах на від-
стань до 1 км. їздить на двоколісному велоси-
педі. Пропливає відстань до 15 м.

гімнастичні вправи Уміє ходити, бігати, змінюючи довжину, 
частоту та ритм кроків. Виконує загально-
розвивальні вправи без предметів та з пред-
метами (м’ячами, обручами, гімнастичними 
палицями тощо). Стрибає через скакалку різ-
ними способами. Виконує танцювальні кро-
ки, вправи з шикування та перешикування.

Рухливі ігри Уміє гратися в рухливі ігри з елементами 
ходьби, бігу, рівноваги, стрибків, метання, 
лазіння. Грає в ігри з елементами баскетболу, 
футболу, хокею, настільного тенісу, бадмін-
тону.

Рухливі ігри Уміє гратися в рухливі ігри з елементами 
ходьби, бігу, рівноваги, стрибків, метання, 
лазіння. Грає в ігри з елементами баскетболу, 
футболу, хокею, настільного тенісу, бадмін-
тону.

ФІЗиЧНа 
ВитРиВалІСть

Витривалість і 
шкільне навчання Усвідомлює значення витривалості для ус-

пішного навчання в школі. Вміє володіти своїм 
тілом, свідомо регулювати фізіологічні від-
правлення. Вміє спокійно витримувати міні-
мальне фізичне перевантаження в короткий 
проміжок часу, обходитися без води та їжі.
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Фізична 
саморегуляція

Вміє спокійно висидіти на місці протягом 
30 — 45 хв. Цінує в собі здатність переносити 
невелике перенапруження. Вміє, відчуваючи 
дискомфорт від фізичного перенапруження, 
повідомити про це дорослого, пояснити свій 
стан словами.

СтатеВа 
ДиФеРеНцІацІя 

та 
ІДеНтиФІКацІя

Визначення 
своєї статевої 
незалежності

Має елементарне уявлення про статеву 
двоїстість природи, про свою статеву належ-
ність. Знає особливості будови свого тіла, 
орієнтується в ознаках своєї статевої належ-
ності, знає основні відмінності своєї та проти-
лежної статей. Володіє навичками досліджен-
ня власного тіла, аналізу відчуття від різних 
його частин. Усвідомлює незмінність своєї 
статевої належності з віком.

Ідентифікація з 
представником своєї 

статі. оголеність 

Уміє порівнювати себе з однолітками своєї 
статі. Усвідомлює спільне й відмінне в будові 
тіла хлопчика — чоловіка, дівчинки — жін-
ки. Має уявлення про дітородні функції ор-
ганізму. Вміє спокійно, природно, культурно 
ставитися до оголеності (своєї та інших лю-
дей) під час купання, перевдягання, фізіоло-
гічних відправлень тощо.

БеЗПеКа 
оРгаНІЗМУ 

Знання правил та 
знаків

Уміє самостійно вирізняти основні небезпеч-
ні чинники довкілля. Знає правила безпечного 
перебування вдома, в дитячому садку, на вулиці, 
на воді, на льоду, на спортивному майданчику.

Знає, як треба поводитися з незнайомими 
предметами та речовинами. Орієнтується у 
правилах поводження з незнайомими людь-
ми вдома і на вулиці. Знає основні запобіжні 
знаки дорожнього руху, міського та залізнич-
ного транспорту, хімічної та пожежної без-
пеки, небезпеки ураження електрострумом 
тощо. Знає телефони основних служб допомо-
ги (пожежної, міліції, медичної, газу), може

ними скористатися. Знає людей, які можуть 
допомогти у критичній ситуації, вміє швидко 
до них звернутися. Має уявлення про основні 
правила поведінки в екстремальних умовах.

Самодопомога Уміє чинити опір пропозиції — запали-
ти цигарку, спробувати алкогольного напою 
або наркотичної речовини. Може надати пер-
шу допомогу та самодопомогу у разі травми, 
носової кровотечі, опіку, укусів тварин чи 
комах, травмування. Володіє навичками осо-
бистої гігієни з метою запобігання респіра-
торним, шкірним та кишковим інфекціям; 
отруєнням, сонячним опікам; профілактики 
гельмінтозів та педикульозу.

Відчуття межі 
безпечної поведінки

Вважає за неприпустиме заподіяти будь-
якої шкоди собі або іншим. Розумно розпо-
ряджається своєю силою, виявляє активність 
без агресивності, розуміє наслідки останньої 
для себе і тих, хто навколо. Володіє навичка-
ми безпечної поведінки при агресивному по-
водженні однолітків або дорослих.

Змістова лінія «Психічне я»

РоЗВитоК 
СВІДоМоСтІ 

Пізнавальна 
активність

Має уявлення про існування свого внут-
рішнього світу (думок, почуттів, бажань, 
ставлень), виявляє інтерес до нього.

Має уявлення про роль пізнавальної актив-
ності у власному розвитку, цікавиться особ-
ливостями свого сприймання, пам’яті, уяви, 
уваги, мислення.

Здійснює елементарні мислительні дії 
(аналізує, порівнює, синтезує, узагальнює). 
Володіє початковими формами дослідниц-
тва, експериментування, винахідництва, 
формулює запитальні речення, робить спроб-
и самостійно дошукатися відповідей. Еле-
ментарно вміє вивчати навколишній світ, 
радіє з відкриттів. Усвідомлює принцип 
збереження кількості, незалежно від фор-
ми, величини предметів, відстані між ними, 
просторового розміщення. Порівнює множи-
ни, числа, визначає відношення між ними, 
називає склад числа з двох менших чисел.
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Лічить у прямому і зворотному порядку в 
межах 10, називає числівники по порядку від 
будь-якого числа. Знає цифри, знаки. Викла-
дає за допомогою карток з цифрами і знаками 
арифметичні дії додавання та віднімання, чи-
тає їх, виконує найпростіші усні обчислення. 
Розуміє суть і структуру простих арифметич-
них задач, розв’язує їх.

Використовує різні стандартні одини-
ці міри. Виявляє сприйнятливість, допит-
ливість, уважність, спостережливість, 
відрізняє головне від другорядного, володіє 
елементарними формами критичного мислен-
ня, творчої уяви, пам’яті.

емоції та почуття Орієнтується у назвах та специфіці проявів 
основних емоцій (інтересу, радості, подиву, 
горя, гніву, огиди, презирства, страху, соро-
му, провини), розрізняє прояви кожної з них. 
Встановлює причинно-наслідкові та смислові 
зв’язки між подіями життя, своїми пережи-
ваннями та виразом обличчя. Вміє передава-
ти свої почуття мімікою, жестами, словами. 
Адекватно реагує на різні життєві ситуації, 
стримує негативні емоції, співвідносить ха-
рактер емоційної поведінки з її наслідками 
для тих, хто поряд. Характеризується оп-
тимістичним світосприйманням, чутливістю, 
сприйнятливістю, з довірою ставиться до нав-
колишнього світу. Вміє розрізняти моральні, 
інтелектуальні та естетичні почуття, назива-
ти основні з них, вживає ці назви в спілкуван-
ні. Виявляє почуття приязні, щирості, жалю, 
відповідальності, безкорисливості, вдячності, 
любові у взаєминах з іншими.

Може передбачити результати своєї праці, 
їх значення для себе та людей, які поряд.

Планує свої дії, має уявлення про елемен-
тарні життєві плани людини. Виявляє цілес-
прямованість, певну незалежність від допомо-
ги і керівництва дорослого, може відмовитися 
від неї, обійтися власними силами. Здатна до-
сягати поставленої мети, не спрощує і не під-
міняє її; радіє своїм успіхам, відчуває гордість 
за те, що може чогось досягти. Уміє зроби-
ти вибір, прийняти рішення, взяти на себе

Довільна поведінка елементарну відповідальність за його наслід-
ки. Володіє первинними формами самостій-
ності, цілеспрямованості, наполегливості, 
витривалості, рішучості, впевненості. Здатна 
стримувати свої бажання, довести недоціль-
ність тих чи інших дій.

РоЗВитоК 
СаМоСВІДоМоСтІ 

освоєння простору 
«я» Оперує займенником «Я», вирізняє себе 

з-поміж інших, усвідомлює, що може обходи-
тися своїми силами, вміє знайти спільне і від-
мінне між собою та іншими. Має певну думку 
про себе, може сформулювати узагальнене 
судження з приводу самої себе, дбає про збе-
реження свого «особистісного простору».

Власне ім’я, 
прізвище, по 

батькові

Розуміє, що власне ім’я вказує на її індиві-
дуальність, на статеву та національну належ-
ність. Радіє своєму імені, знає свої ласкаві 
прізвиська, розуміє, що вони вказують на 
відмінність від інших, засвідчують позитив-
не ставлення рідних і близьких. Усвідомлює, 
що прізвище та по батькові вказують на її на-
лежність до роду, своєї родини, її традицій і 
звичаїв. Відчуває гордість за це і захищеність 
сім’єю.

Самооцінка Виробляє елементарні судження про свої 
досягнення, якості, вчинки. Прагне до висо-
кої самооцінки, переживає свою відповідність 
— невідповідність певному еталону. Вміє 
порівняти себе (досягнення, якості, вчинки) 
з іншими. Усвідомлює зв’язок своєї самооцін-
ки з реальними досягненнями та оцінками 
авторитетних дорослих. Виявляє здатність до 
елементарної рефлексії — усвідомлює, як її 
особливості сприймають дорослі та однолітки, 
може будувати свою поведінку з урахуванням 
можливих реакцій інших людей.
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Домагання
визнання 

Розуміє, чого хоче. Вміє співвідносити 
свої домагання з можливостями, успіхами 
та невдачами. Переживає оцінки дорослих 
та однолітків. Розуміє, чим викликане пози-
тивне і негативне судження про неї інших. 
Орієнтується у своїх чеснотах і вадах, вияв-
ляє самоповагу, елементарну гідність, може 
відмовитися від незаслуженої високої оцін-
ки. Прагне утвердитись у своїх моральних 
якостях, виявляє впевненість у своїх можли-
востях. Розуміє, що самовихваляння є нега-
тивним проявом, який зачіпає гідність іншої 
людини.

Ставлення до себе як 
представника певної 

статі

Позитивно ставиться до своєї статевої на-
лежності, радіє, що вона (він) дівчинка (хлоп-
чик), знає достоїнства своєї статі, орієнтується 
у статеворольових стандартах. Має уявлення 
про «жіночість» та «чоловічість», особливості 
та призначення жінки і чоловіка. Знає і пова-
жає властивості протилежної статі.

Уявлення себе у часі Усвідомлює і переживає своє минуле і 
сьогодення, орієнтується у майбутньому, 
пов’язує з ним свої елементарні плани; може 
схематично назвати атрибути різних вікових 
періодів (дитинства, юності, зрілості, старо-
сті). Елементарно уявляє себе в минулому, 
сьогоденні, найближчому майбутньому, від-
чуває життєву перспективу. Знає, що мину-
ле, сьогодення і майбутнє залежать від обста-
вин життя і здатності допомагати самій собі. 
Пов’язує із сьогоденням і майбутнім переваж-
но позитивні зміни і події.

Ставлення до прав і 
обов’язків

Знає свої права, обов’язки, може означити 
словами ці категорії, пояснити їх відмінність. 
Перелічує свої елементарні права (на відпо-
чинок, на захист, на розуміння дорослого, на 
підтримку, на повагу до себе), домагається 
їх виконання. Може назвати і виконати свої 
основні обов’язки (самостійно виконувати те, 
що по силі; не робити шкоди іншому; дотри-
муватись режиму дня) тощо. Розуміє зв’язок 
слів «право», «правило», «честь». Знає етичні 
еталони поведінки. Здатна керуватися у своїй 
поведінці моральними нормами, відчуває 
межі припустимої поведінки.

Змістова лінія «Соціальне я»

аДаПтацІя До 
НоВиХ УМоВ 

життя

Уміє пристосуватися до життя у нових со-
ціальних умовах: усвідомлює свої нові функ-
ції, соціальні ролі; з розумінням ставиться до 
нового періоду свого життя, усвідомлює його 
значущість для власного розвитку. Орієн-
тується у нових умовах, знаходить точку до-
кладання своїх зусиль, приймає умови, в яких 
доводиться існувати. Вміє розібратися в нав-
колишній обстановці, елементарно упорядку-
вати свої враження, самостійно зайняти себе, 
продемонструвати іншим свої вміння та здіб-
ності, виявити приязне ставлення до інших, 
звернутися по допомогу. Розуміє відмінності 
між існуванням в сім’ї і соціальній установі, 
орієнтується в перевагах обох соціальних ін-
ститутів, виявляє інтерес, зацікавлене став-
лення до життя у дитячому садку, школі.

Соц1алІЗацІя Орієнтується в основних моральних цін-
ностях і вимогах, приймає їх, керується ними 
у своїх вчинках. Легко включається в життя 
групи, опановує типові для неї норми, здатна 
функціонувати, вміє відстоювати власні інте-
реси.

КоМУНІКатиВНІ 
ЗДІБНоСтІ

Ініціює контакти, відповідає на ініціати-
ву інших, виразно передає словами і мімі-
кою свою готовність спілкуватися. Вміє об-
мінюватись інформацією, вислуховувати, не 
перебиваючи іншого, брати почуте до уваги, 
налагоджувати взаємодію. Цінує партнера, 
з яким спілкується, незалежно від ступеня 
прихильності до нього, визнає його чесно-
ти, не зловтішається з недоліків. Уміє до-
рожити взаєминами, виявляє доступні ві-
кові відданість, надійність, поступливість.

Фонетична, 
лексична і 

граматична 
компетенція

Правильно й чітко вимовляє всі звуки 
рідної мови, диференціює близькі й схожі 
звуки, помічає помилки звуковимови. Кіль-
кісна і якісна характеристики словника ся-
гають вікової норми. Вживає різні за склад-
ністю, багатозначні слова, фразеологічні 
звороти, використовує в мовленні елементи 
усної народної творчості. Володіє прийомами
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словозміни та словотворення. Правильно вживає 
всі граматичні категорії, будує всі типи простих 
і складних речень зі сполучниками, словосполу-
ченнями та вставними словами. Має навички ко-
рекції та самокорекції мовлення, усвідомлює, що 
це допомагає порозумітися з іншими людьми.

Мовленнєва 
компетенція

Володіє українською розмовною мовою. Лег-
ко й невимушено спілкується з дорослими та 
дітьми. Підтримує розмову відповідно до ситуа-
ції, зрозумілості теми та зацікавленості. Дореч-
но застосовує мовленнєві і немовленнєві засоби. 
Відповідно до ситуації регулює силу голосу, темп 
мовлення, використовує засоби інтонаційної ви-
разності. Володіє формулами мовленнєвого ети-
кету. Орієнтується в ситуації спілкування: вияв-
ляє ініціативу або коректно припиняє розмову. 
Володіє монологічним мовленням. Здатна вис-
ловити свою думку чітко, логічно, образно, пере-
конливо. Вміє самостійно складати розповіді.

ПоЗицІя У 
СПІлКУВаННІ 

З лЮДьМи, яКІ 
ПоРяД

У родині Розглядає себе в контексті інших членів 
родини, усвідомлює взаємозалежність кожно-
го; відчуває себе повноцінним членом родини, 
про якого турбуються; цінує можливість бути 
в присутності рідних «самим собою», доро-
жить можливістю «розкрити душу», розрахо-
вує на розуміння і захист. Помічає зовнішню 
та внутрішню схожість-несхожість з рідни-
ми; передбачає і прогнозує висловлювання, 
думки, дії батьків з приводу своїх вчинків; 
прагне діяти так, щоб не засмутити близьких, 
викликати в них почуття задоволення. Пова-
жає інтереси, вибори, смаки, звички рідних; 
усвідомлює, що батьки належать не лише їй, 
а один одному та іншим членам родини, ма-
ють не пов’язане з дитиною життя. Розуміє, 
що батьки потребують душевної теплоти і лас-
ки; виявляє чуйність та уважність; уміє стри-
мувати свої бажання, якщо вони заважають 
рідним; прагне бути причетною до спільних 
турбот і проблем сім’ї.

За межами сім’ї Розуміє необхідність якийсь час бути не з 
батьками, а з іншими дорослими; виявляти 
довіру, миролюбно ставитися до них. Усвідом-
лює, що інші люди не завжди думають і вчи-
няють так само, як батьки. Знає, що не лише 
інші люди так чи інакше впливають на неї, 
а й вона сама певним чином впливає на тих, 
хто її оточує. Вміє тримати дистанцію, визнає 
і поважає думки і пропозиції інших. Обирає 
відповідний стиль спілкування з різними 
сторонніми людьми, долає сором’язливість 
у спілкуванні, може знайти спільні теми для 
бесід. Спроможна протистояти негативним 
впливам незнайомців, коректно припинити 
неприємне спілкування. Прагне подати по-
сильну допомогу чужим, виявляє інтерес та 
увагу до них як до джерела інформації, прояв-
ляє тактовність та обережність у взаєминах. 
Уміє добирати слова-ознаки для характерис-
тики свого ставлення до різних людей.

групова взаємодія Відрізняє гру вдвох від гри групою, знає пе-
реваги кожної. Розуміє, що за бажанням може 
вийти з групової гри. Здатна керуватися не лише 
особистими, а й груповими інтересами. Розуміє, 
що в спільній діяльності кожний у чомусь себе 
обмежує, усвідомлює своє право домагатися ви-
конання виправданих вимог. Цінує і намагаєть-
ся зберегти прихильне ставлення до себе інших.

Статус Прагне посісти в групі однолітків певне 
місце, здобути визнання, повагу, симпатію. 
Відповідає вимогам певної групи, змінює не-
гативні прояви на позитивні відповідно до її 
норм. Переживає ставлення до себе членів 
групи, виявляє готовність удосконалювати 
себе. Рахується з виборами однолітків, уміє 
пов’язати їх з конкретними якостями, здіб-
ностями, вміннями, ставленням.

Ставлення до 
авторитету

Має уявлення про поняття «авторитет», 
може пояснити його простими словами, на-
звати якості людини, яку називають авто-
ритетною. Пов’язує поняття з моральними 
чеснотами, відповідністю поведінки високим 
соціальним стандартам. Прагне бути значу-
щим, авторитетним в очах однолітків.
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Розуміння чужої 
точки зору

Усвідомлює, що інша людина інакше оці-
нює події, вчинки; може взяти до уваги її 
інтереси та потреби, стати на її точку зору. 
Виявляє тактовність, делікатність, толеран-
тність під час зіткнення з різними точками 
зору на одну й ту саму проблему. Здатна виді-
лити і назвати почуття іншої людини, розуміє 
її стан, уміє на нього відгукнутися, виявити 
емпатію, співчуття.

Регуляція спільної 
діяльності

Прагне уникнути конфліктів, налагоди-
ти стосунки, дійти згоди, порозумітися; іде 
назустріч готовності партнера спілкуватися, 
обходитися без докорів, образ, не нав’язує 
власної думки, розробляє спільні варіанти 
розв’язування задачі.

Зіставляє пропозиції партнера зі своїми, 
керується доцільністю, не вдається до симуля-
ції незгоди, свідомої дезінформації партнера, 
обґрунтування «правильності» помилкових 
варіантів рішення, відхилення правильних 
пропозицій партнера. Не демонструє своє 
«Я», віддає перевагу конструктивним діям.

Ставлення до 
асоціальних вчинків

Розрізняє соціально схвалювану поведін-
ку від несхвалюваної, асоціальної; пов’язує 
першу з позитивними, а другу —з негатив-
ними оцінками авторитетних людей та від-
повідними наслідками для оточення самого 
винуватця. Знає причини, що призводять до 
відхилень у соціальній поведінці. Розрізняє-
поняття «навмисно» і «випадково», керуєть-
ся в оцінці вчинків моральними норма ми. 
Здатна до правилотворчої і правилодоцільної 
поведінки, впливає на порушників правил 
співжиття, здатна опиратися спокусам, ут-
римується від агресивності та руйнівних дій.

Розв’язання спірних 
питань

Уміє владнати суперечку, знайти комп-
роміс, передбачає наслідки своїх негативних 
дій, розуміє причини виникнення конфлікту, 
може висловити це, заспокоїти себе та іншого. 
В суперечці прагне відстояти істину, керуєть-
ся доцільністю. Може визнати свою провину, 
поступитися власними інтересами заради за-
гального благополуччя, має елементарні на-
вички дипломатичної поведінки, знає слова 
пояснення, виправдання, вибачення.

Совість Усвідомлює добро і зло, може пояснити 
свої вчинки, схвалити або засудити їх. Уміє, 
за відсутності контролю, стимулювання та 
заохочення діяти відповідно до соціальних 
норм, не порушувати їх, виявляти почуття 
гідності. Має елементарне уявлення про зміст 
та відмінність понять «совісний» та «безсовіс-
ний».

Складові базового компонента дошкільної освіти
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КоМеНтаР До БаЗоВого КоМПоНеНта 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Мета — гармонія «я» і» Світу»
Шановний читачу! Задум цієї книги виник давно, проте реалізував-

ся лише тепер, коли Законом України «Про дошкільну освіту» заявлено 
ідею модернізації першої освітньої ланки — вдосконалення її змісту, гу-
манізацію цілей та принципів, осучаснення навчально-виховних техно-
логій, приведення їх у відповідність з вимогами життя нової епохи. Як 
будь-який перехідний період, кінець XX — початок XXI століття харак-
теризується суперечливими тенденціями, нестабільністю, змінами сві-
тоглядних позицій, переорієнтацією цінностей та пріоритетів. Сьогодні 
на часі не стільки проблеми технізації життя, скільки його окультурен-
ня, створення людяного суспільства, формування в нього позитивного 
мислення, душевної рівноваги, конструктивної поведінки, свідомості й 
відповідальності).

Дослідження В. Вернадського, К. Ціолковського та багатьох наших 
сучасників засвідчують, що Земля — живий організм, який функціонує 
у згоді з ритмами Всесвіту. Оскільки людство — частина планети Земля, 
йому належить жити за законами материнського організму, а не всупереч 
їм. На жаль, сучасна людина стала на шлях споживацького, технокра-
тичного розвитку, який є згубним для еволюції, оскільки порушує баланс 
Природи і Людини, дезорієнтує підростаюче покоління у пошуках сенсу 
життя. Звідси й перекоси у вихованні дітей: налаштованість на пріоритет-
ний розвиток інтелекту, засвоєння надмірної кількості інформації, вузько 
функціональну придатність, штучну конкурентність й змагальність з одно-
літками, зовнішню ефектність за рахунок розвитку внутрішнього життя.

Усе це свідчить про необхідність змін у світогляді людини, її освітніх 
пріоритетах, устрої життя у цілому. Це стосується, передусім, знання за-
конів Буття та власного «Я». Адже жити у злагоді з довкіллям та у згоді із 
самим собою — мистецтво і наука, які дитина має опановувати поступово, 
з перших років свого життя. Сьогодні дедалі актуальнішим стає свідоме 
існування людини, що ґрунтується на врахуванні нею власної природи і 
підпорядковується завданню самовдосконалення, духовного зростання, 
морального розвитку.

Прийшовши у Світ, дитина існує у трьох основних вимірах — фізич-
ному, емоційно-чуттєвому та розумовому. Саме в них вона і проявляє себе 
в житті: у фізичному — вчинками, діями; у почуттєвому — душевними 
проявами, бажаннями; у розумовому — думками, судженнями. Таким 
чином, процеси виховання і навчання мають апелювати до всіх означе-
них аспектів розвитку особистості одночасно. Забезпечити сучасній ди-
тині належний освітній рівень — означає залучити її до діяння (цінностей 
творчості), переживання (цінностей Любові), осягнення (цінностей Істи-
ни, Розуміння). Життєво компетентною, життєпридатною можна вважа-
ти лише таку дитину, яка не тільки має належні знання, а й усвідомлює 
їх сенс, прагне реально їх використати, радіє здобутому результату, діє 
доцільно і з користю для себе та інших.

Педагоги в усі часи були носіями високих ідеалів, провісниками ново-
го світогляду, уособленням моральних якостей. Не випадково поняттям 
«освіта» позначають процес і результат формування духовного обличчя 
дитини, удосконалення її здібностей, душевного життя і поведінки, ста-
новлення її індивідуальності, зростання соціальної компетентності.

Тож педагоги повинні сьогодні першими подбати про внесення змін 
у власну свідомість та устрій життя. Тільки так зможемо сприяти ство-
ренню здорового суспільства. Там, де все лишається по-старому, не 
з’являться нові сходи. Для оновлення змісту та гуманізації цілей до-
шкільної освіти в нас є належне підґрунтя: адже не ми перші ставимо 
проблему цілісного та гармонійного розвитку зростаючої особистості. 
До нас існувала ціла когорта корифеїв — психологів і педагогів, вітчиз-
няних і зарубіжних фахівців, науковців і практиків, великих просвіт-
ників-гуманістів, які лишили нам безцінний спадок. Це насамперед Л. 
С. Виготський, Л. А. Венгер, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Г. С. 
Костюк, В. К. Котирло, Г. О. Люблінська, М. Монтессорі, С. Л. Рубінш-
тейн, С. Ф. Русова, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський.

Що становить сутність цього спадку — його основну думку? Малень-
ку істоту, що лише починає свій життєвий шлях, вважали наші Вчи-
телі, необхідно вправляти у двох основних галузях знань — у пізнанні 
своєї індивідуальності (власних потреб, цілей, ідеалів, особливостей, 
можливостей тощо) та умов життя, від яких вона залежить і на які сама 
впливає (природних, предметних, соціальних). За цією логікою основ-
не завдання батьків і педагогів — створення сприятливих умов для від-
криття та освоєння дошкільником двох основних життєвих реалій — 
власного «я» та навколишнього світу.

Саме на розв’язання цих основних завдань спрямовано зміст Базового 
компонента дошкільної освіти України. Оскільки цей державний доку-
мент адресувався більше науковцям — розробникам Державної базової 
програми, ніж практикам, окремі аспекти, поняття, нові концептуальні 
засади, особливості структурування змісту потребують уточнення, де-
талізації, обґрунтування, пояснень.

Це й спонукало нас підготувати Коментар до Базового компонен-
та дошкільної освіти, призначення якого: дати тлумачення того, що 
відрізняє новий підхід від традиційного; уточнити зміст використаних 
у державному документі категорій, понять; пояснити та обґрунтувати 
запропоновану Базовим компонентом логіку структурування змісту, 
виділення змістових ліній та їхніх структурних складових; наочно до-
вести реальність впровадження у практику особистісно орієнтованої 
моделі дошкільної освіти; підготувати свідомість освітян до сприйнят-
тя у недалекому майбутньому. Державної базової програми розвитку 
дошкільника; окреслити перспективні напрями освітньої діяльності 
різних соціальних інститутів, відповідальних за виховання і навчання 
дітей перших 6 — 7 років життя.

Таким чином, книга-коментар, з одного боку, є своєрідним науково-
методичним супроводом Базового компонента, його важливим додат-
ком, поясненням; а з другого — «предтечею» Державної базової програ-
ми, спрямованої на плекання особистісного способу життя, на створення 
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сприятливих умов для розвитку у дошкільнят системи ціннісних став-
лень до світу та самих себе.

Проміжне місце Коментаря у ряді нормативних документів визначає ба-
гатоаспектність його матеріалів та специфіку їх структурування. Книга скла-
дається з трьох взаємопов’язаних блоків, кожний з яких має своє призначення. 
Перший блок названо Пояснювальним, другий — Змістовим, третій — Довід-
ковим, що вказує на їхню специфіку. Дещо детальніше про кожний з них.

Призначення Пояснювального блоку — розтлумачити суть особистіс-
но орієнтованої моделі дошкільної освіти, основних її концептуальних 
засад і напрямів педагогічної роботи. Матеріали цього блоку — своєрід-
ні «двері», які впускають читача у реальність оновленого освітнього 
простору, пропонують «ключ» до них, привертають увагу до сучасних 
цивілізаційних процесів, аналізують феномен «нової дитини», містять 
інформацію щодо індивідуальних та вікових особливостей дошкільника 
та відмінностей впливів на нього різних соціальних інститутів. Тут сфор-
мульовано мету і завдання дошкільної освіти нової епохи, розкрито зміст 
понять «життєва компетентність» та «розвивальне середовище», наведено 
цілий ряд схем, які допоможуть читачеві наочно сприйняти текстовий ма-
теріал, виділити в ньому інформацію узагальненого рівня.

У Змістовому блоці розкрито сутність основних структурних складників 
Базового компонента дошкільної освіти — сфер життєдіяльності «Приро-
да», «Культура», «Люди» та «Я Сам», наведено показники компетентності 
старших дошкільників у кожній з них, а також їхньої мовленнєвої та логі-
ко-математичної зрілості. Оскільки основними показниками якості та дина-
міки особистісного зростання дошкільника є прояви його фізичної, соціаль-
но-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньої та 
креативної активності, пропонуються вікові норми розвитку кожної з озна-
чених форм, свого роду індикатори, з допомогою яких педагог зможе кон-
тролювати та оцінювати параметри розвитку дитини. Наголосимо: йдеться 
не про діагностику розвитку, а лише про співвідношення потенційного та 
реалізованого кожною конкретною дитиною. Це важливо Усвідомлювати, 
оскільки «норма» — не те середнє, що є, а те краще, що можливе у конкрет-
ному віці для даної дитини за відповідних умов її життя.

У Довідковому блоці вміщено матеріали, які допоможуть уточнити 
зміст використаних у тексті Коментаря або у Базовому компоненті до-
шкільної освіти понять, спростувати непорозуміння або різночитання. Тут 
читач знайде також словник та список літератури для самоосвіти.

У сукупності три блоки Коментаря стануть тим тлумачним матеріалом, 
який буде конче потрібний практично працівникам, перш ніж вони візь-
муть у руки Базову програму оновленого змісту і форми. Як і попередній 
документ, Коментар є результатом зусиль творчої групи розробників Базо-
вого компонента дошкільної освіти, принаймні значної її частини. У його 
підготовці взяли участь такі відомі в Україні психологи і педагоги, як Н. 
І. Баглаєва, Е. В. Бєлкіна, Н. В. Гавриш, Н. Є. Глухова, А. М. Гончаренко, 
О. Л. Кононко, В. У. Кузьменко, С. Є. Кулачківська, Т. О. Піроженко, Т. І. 
Поніманська, Г. І. Раратюк. Ідеологом, упорядником і науковим редакто-
ром книги є керівник творчої групи, доктор психологічних наук, професор 
О. Л. Кононко.

Намагаючись уніфікувати структуру Коментаря в цілому, надати йому 
форми цілісної праці, а не збірки окремих статей різних авторів, ми орієн-
тувалися на єдині концептуальні засади, єдину стратегію викладу ма-
теріалів, обов’язковість спільних аспектів його висвітлення. Водночас ми 
прагнули зберегти специфічну манеру викладу кожного автора, не зміню-
вати форму подання ним матеріалів, рахуватися з характерними для нього 
стилем, акцентами, смисловими наголосами. В такий спосіб ми намагали-
ся, в міру можливостей, гармонійно поєднати спільну для всіх змістово-
структурну рамку з живою тканиною авторського задуму та оригінальною 
формою його реалізації. Наскільки це нам вдалося — судити читачеві.

Поклавши на себе важке й відповідальне завдання — розкрити та 
обґрунтувати модернізований зміст дошкільної освіти, пояснити ло-
гіку структурування Базового компонента як державного документа, 
підготувати свідомість педагогів до сприйняття нової Програми роз-
витку дошкільника, ми розуміли, що не зможемо задовольнити кож-
ного. На це існує безліч причин: не всі готові до переходу від традицій-
ної навчально-дисциплінарної моделі дошкільної освіти до особистісно 
орієнтованої, а отже, за всіх умов будуть налаштовані скептично та 
критично; скільки людей — стільки різних поглядів на одне й те саме 
явище; домінування в суспільстві монологічної свідомості призводить 
до втрати гнучкості, відкритості новим впливам, продукує опір іннова-
ційним тенденціям. Новий підхід ще треба оцінити, а поки що багато 
хто сприймає його як ідеальну, а не реальну модель.

У ході підготовки матеріалів Коментаря до видання нас надиха-
ло усвідомлення того, що сьогодні в Україні існує величезна когорта 
прибічників впровадження у практику особистісно орієнтованих тех-
нологій, які для них не гасло, не новація, а реально освоєна практи-
ка. Віримо, що головною метою педагога XXI століття буде сприяння 
свідомому та діяльному буттю дошкільника, розвиток у нього само-
свідомості, самобутності та самодіяльності, виховання природо- та 
культуровідповідної поведінки. Адже сенс дошкільної освіти не може 
полягати лише у масовій соціалізації дитячих груп. її призначення 
— виховувати і навчати кожну конкретну дитину з її індивідуальни-
ми особливостями, біографією, досвідом. Надзвичайно важливо, щоб 
педагогічна діяльність дедалі більше ставала мистецтвом, а не була 
простим функціонуванням!

І. Пояснювальний блок
1.1. Проблеми дитинства на межі епох
Сьогодні людство стоїть на порозі нового етапу свого розвитку: транс-

формуються простір та умови життя, змінюється світобачення, пере-
глядається система цінностей, переоцінюються погляди на звичні речі, 
новими ритмами наповнюється буття. Людина починає дедалі частіше 
замислюватися над сенсом життя, свідомішим стає її ставлення до свого 
існування, діяльності, освіти, міцнішими — зв’язки з природою. Водно-
час людина продовжує жити поспіхом, переобтяжена буденними спра-
вами, втрачає вміння насолоджуватися життям, тихо радіти, дивувати-
ся йому. її буття перетворюється на неузгоджене з ритмами Всесвіту та 
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власними біологічними ритмами, одноманітне, автоматизоване функ-
ціонування, в якому панує культ голого інтелекту, техніки та грошей. 
Воно не надихає і не звеличує, в ньому не лишається місця для розмір-
ковування, духовно-душевної роботи. А без цього людина не може стати 
особистістю, прожити повноцінне життя, реалізувати свій природний 
потенціал.

Розвиток цивілізації у цілому характеризується сьогодні суперечли-
вими тенденціями. І це так чи інакше впливає на життя сучасної людини, 
безпосередньо стосується проблем освіти, в тому числі і її першої ланки — 
дошкільної. Занурені у повсякденні клопоти, ми не завжди усвідомлює-
мо, що сьогодні маємо справу з «новою» дитиною, яку погано розуміємо 
щодо якої застосовуємо старі схеми, які не виправдовують себе. Ігнору-
вання специфіки перехідної доби може коштувати надто дорого. Тож чи 
не варто зупинитися й проаналізувати питання, з якими безпосередньо 
пов’язані зміни освітніх пріоритетів початку XXI століття?

Своєчасно помічати нові тенденції, брати до уваги реальний жит-
тєвий контекст, рахуватися з вимогами нової епохи, поєднувати в собі 
гнучкість з чіткою педагогічною позицією — важлива умова професій-
ного та особистісного самовдосконалення педагога, оптимізації його 
діяльності.

Нашим малюкам випало жити на зламі епох, бути свідками криз, 
природних катаклізмів, боротьби батьків за виживання родини, зане-
паду моральних цінностей, насадження культу речей, фізичної сили, 
тілесних утіх, розваг, грошей, зброї як атрибуту підсилення «Я». Вони 
зростають з установкою на красиве життя, яке дається легко, без особ-
ливих зусиль (виграв мільйон або іномарку, або подорож до казкової 
країни; обхитрував партнера; виявився спритнішим або сильнішим за 
іншого). Сучасна дитина здебільшого живе в ілюзорному, віртуальному 
світі, далека від життєвих реалій. Що читає, що розмальовує сьогод-
нішній малюк? Вигадані історії про химер, примар, різні штучні істоти 
на зразок нінзь. Часто маленьку дитину ознайомлюють з навколишнім 
світом за допомогою комп’ютера, заміняючи об’ємні предмети площин-
ними зображеннями, природні об’єкти з їхніми специфічними запаха-
ми, енергетикою, тактильними відчуттями — яскравим, проте уявним 
кліше,. її оточують технічно досконалі іграшки, якими можна захоп-
люватися, але до яких неможливо «прирости душею». Так поступово, 
ще по-справжньому і не сформувавшись, розриваються тендітні зв’язки 
малюка з реальним світом, підміняючись віртуальними. Хто ж і коли 
вчитиме його науки та мистецтва реального життя, дасть знання еле-
ментарних законів Буття, уміння жити у злагоді з довкіллям та згоді із 
собою, такими, які дісталися нам у спадок, а не вигаданими?

Це мають робити батьки і педагоги вже сьогодні, не чекаючи, коли 
життя виставить свій рахунок за наші помилки. А поки що ці помилки 
множаться: дорослі, зациклені на одній площині життя, перебільшу-
ють роль організованого навчання, нівелюють значення різнобічного, 
збалансованого розвитку дитини; дух комерціалізації витіснив з нашого 
життя пріоритет совісті, внаслідок чого дитина часто порушує порядок, 
не рахується з іншими, рідко буває щедрою, ображає слабших, виявляє 

нечесність, егоїзм, безвідповідальність. Не вміючи бути для себе мораль-
ним суддею, малюк зростає залежним від інших, несамостійним. Бать-
ки викохують у дітлахів відчуття псевдозначущості, призвичаюють до 
показухи; у них низька віддача, вони виконують доручене абияк, щоб 
відчепилися, задовольняються низькою або посередньою якістю зробле-
ного. Власні зусилля, робота над собою підміняються хитрощами, пере-
кладанням відповідальності на інших, спрощенням або підміною жит-
тєвих цілей. Так поступово дитина зраджує власне «Я», свою природу, 
зростає нежиттєпридатною, вузькоспрямованою, отже деформованою, 
неповноцінною як особистість. Відповідальність за це лежить на нас з 
вами, шановні батьки і педагоги. Нам і виправляти помилки. Щодня. 
Свідомо. Кожному на своєму місці. В міру своїх можливостей. І тільки 
сьогодні, не відкладаючи на потім.

А починати варто з повернення малих до дитячого буття з його суб-
культурою, територією, лексикою, таємницями, специфічними видами 
діяльності, розміреним, а не жорстко унормованим устроєм життя. Не 
варто поспішати перетворювати малюка на дорослого (розвиток від-
бувається за своїми законами й у притаманному дитині темпі), краще 
створити умови для повноцінного проживання ним кожного етапу сво-
го життя. Це гарантуватиме своєчасну появу в нього необхідних осо-
бистісних новоутворень, підготує ґрунт для подальшого дорослішання. 
Завважимо: вміння читати, лічити, писати не є при цьому основними 
показниками дорослішання й однозначно не гарантують маленькому 
вундеркіндові життєвого успіху. Усі діти раніше чи пізніше, краще чи 
гірше, проте обов’язково цього навчаються. Але відчуття ними щастя, 
повноти свого буття безпосередньо з цим аж ніяк не пов’язане! А наше 
ж з вами головне призначення — виростити дитину щасливою, з відчут-
тям радості, оптимістичних життєвих перспектив. І це стосується кож-
ної без винятку дитини!

Сьогодні це зробити не просто через значне розшарування населен-
ня України за матеріально-культурним рівнем та деформацію дитячої 
психології: буття сучасних дошкільників набуло дорослого забарвлен-
ня, наповнилося непритаманними їм проблемами, образами, лексикою, 
видами діяльності, сюжетами ігор. З дитиною початку XXI століття 
важче мати справу не стільки через її кращу, порівняно з попередніми 
поколіннями, поінформованістю (остання стосується лише окремих 
сфер життя і зовсім не означає вищого особистісного розвитку малю-
ка), скільки через більшу відстороненість від реального життя, меншу 
довіру до дорослих, емоційну нестійкість, багатоликість. До того ж діти 
зростають у різних умовах: одні живуть мало не надголодь; інші ні в 
чому не знають відмови.

Погодьтеся: ми всіляко намагаємося обійти незручне питання існу-
вання дітей з багатих і бідних сімей. А це ж проблема і непроста, якої 
не існувало протягом останніх десятиліть і до розв’язання якої ми фак-
тично не готові. Але ж ігнорувати її не можна! Належність дитини до 
певного соціального кола позначається на її психології, ставленні до 
тих, хто навколо, і до самої себе, системі цінностей, статусі, домаган-
нях, лексиці, характері. Широкою гамою характеризуються і почуття 
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«щасливчиків» — від зверхності й зневаги до «невдах» до відчуття прови-
ни, ніяковості, незручності перед однолітками, бажання якось відкупи-
тися від них. Отже, і в перших, і в других формується комплекс неповно-
цінності, який деформує особистісне зростання, окреслює демаркаційну 
лінію, яка з віком лише дужче роз’єднуватиме дітей. Не будемо твердити, 
що на такий стан речей можна легко вплинути, виправити це помахом 
руки. Це було б наївно і неправдиво. Проте незаперечним є той факт, що 
ми можемо і зобов’язані наочно, переконливо доводити кожній дитині, 
незалежно від статків її сім’ї, рівність усіх людей перед Совістю.

А починати варто з малого: називати речі своїми іменами, не ховати-
ся від дійсності, а, по можливості, доступно пояснювати її дитині, готу-
вати до життя, давати практичні навички. Мають стати нормою етичні 
бесіди та створення ситуацій морального вибору, в яких педагоги роз-
криватимуть дітям очі на сильні сторони один одного, гармонізувати-
муть їхні взаємини, заохочуватимуть до товаришування, зніматимуть 
взаємну упередженість — адже діти за батьків не відповідають. Зрозумі-
ло, не обійтися і без роботи з батьками: треба показувати їм проблеми, 
що існують, разом визначати чинники й доцільні засоби гуманізації 
взаємин однолітків. Ми розуміємо, що розмірковувати з приводу цього 
легше, ніж практично втручатися у непрості ситуації, проте без їх про-
говорення, осмислення, емоційного заперечення не виникне конструк-
тивної дії.

Головне — не існування нової і складної проблеми, а наше ставлення 
до неї. Тобто, йдеться про чітку, визначену і дійову педагогічну пози-
цію тих, хто відповідає сьогодні за виховання і навчання дошкільнят. 
Призначення справжнього педагога — не лише в тому, щоб бути для ви-
хованця інформатором, контролером, партнером, а й у тому, щоб бути 
свого роду амортизатором, що знижує вплив стресогенних чинників, 
заспокоює, знімає напругу, вказує на світло в кінці тунелю, навчає спи-
ратися на власні резервні сили, довіряти життю та собі самому.

1.2. Концептуальні засади розвитку дошкільника як особистості 
в національній системі освіти

актуальність модернізації дошкільної освіти
Необхідність модернізації змісту дошкільної освіти зумовлюється ре-

формуванням галузі згідно з Національною доктриною розвитку освіти 
України у XXI столітті, Законами України «Про дошкільну освіту» та 
«Про охорону дитинства» (2001 р.), тенденціями розвитку цивілізації 
на межі епох. Модернізувати зміст дошкільної освіти — означає вдоско-
налити його, змінивши відповідно до вимог часу, не зачіпаючи основ, 
сталих і таких, що виправдали себе, положень, збагативши їх новими, 
прогресивними ідеями.

Зростання свідомості освітян, об’єктивна необхідність оновлення 
принципів, гуманізації цілей і завдань дошкільної освіти, оптимізації 
життя сучасної дитини відповідно до демократичних засад українсько-
го суспільства актуалізують проблему модернізації змісту першої ланки 
освіти, що виступає підґрунтям для подальшого культурного зростання 
особистості.

На жаль, і сьогодні освіта в цілому і дошкільна, зокрема, лишаєть-
ся ареною змагання двох протилежних моделей: навчально-дисциплі-
нарної та особистісно-орієнтованої. Перша зручніша для організації та 
контролю педагогічного процесу та його результатів педагогом, друга — 
зорієнтована на організацію повноцінної життєдіяльності самої дитини 
як її активного суб’єкта. Впровадження в життя особистісно-орієнтова-
ної моделі дошкільної освіти потребує від педагога професійної зрілості, 
майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності.

Сьогодні не можна не рахуватися з тим, що в усьому світі зростає 
роль особистості. Людина вважається основною цінністю прогресивного 
суспільства, а турбота про неї — показником рівня розвитку його свідо-
мості. Саме тому вихідною тезою оновлення системи дошкільної освіти є 
положення, за яким педагогічний процес має ґрунтуватися на психоло-
гії розвитку дитини, а точкою відліку в оновленні змісту, форм і методів 
виховання та навчання є ідея про цінність та сенс її буття.

У цьому контексті особливого значення набуває теорія ампліфікації 
(оптимального використання дорослими можливостей кожного віково-
го етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника, на від-
міну від ідеї форсованого, раннього, природоневідповідного навчання), 
запропонована О.В.Запорожцем. Вона ґрунтується на ідеї цілісного роз-
витку особистості як основному напрямі організації дошкільної освіти 
на сучасному етапі.

Актуальним у зв’язку з цим стає збагачення лексики педагога таки-
ми поняттями, як особистість, суб’єкт, життєдіяльність, буття, свідо-
мість, ціннісне ставлення тощо; перегляд ним змісту понять досягнення, 
зрілість, компетентність, норма, фонд «можу» і «хочу». Утверджен-
ня пріоритетів сталого розвитку суспільства зумовлює зростання ролі 
культуротворчої домінанти в освітній галузі: гуманізації життя дити-
ни, піднесення гідності особистості, навчання гармонійного існування 
у довкіллі.

Сьогодні на часі збалансувати економічні, екологічні, політичні, со-
ціальні, психологічні та педагогічні чинники розвитку дитини; визнати 
освіту однією з пріоритетних сфер життя суспільства, основне призна-
чення якої — випереджальний, інноваційний за характером розвиток 
особистості, сформувати її морально-духовне обличчя, створити базис 
особистісної культури як передумову подальшого зростання дитини. 
Оскільки дошкільна освіта — перша ланка у неперервній системі осві-
ти, від того, який «старт» буде дано малюкові, значною мірою залежа-
тимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєві установки 
та світорозуміння дорослої людини.

Модернізація змісту дошкільної освіти — важливий чинник роз-
витку системи національної освіти в цілому, реалізує її нові цінності, 
забезпечує гуманістичну спрямованість, створює передумови для-роз-
гортання творчих можливостей педагогів, надання процесу оновлен-
ня комплексного, поступального і системного характеру. Осучаснення 
змісту першої ланки освіти передбачає приведення змісту базової про-
грами у відповідність із сучасними досягненнями науки і культури, з 
потребами, можливостями особистості, суспільства і держави. Держав-
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на базова програма розвитку особистості в дошкільному віці має спри-
яти створенню у дитини цілісної картини світу, збереженню дитячої 
субкультури, культивуванню специфічних для даного вікового етапу  
видів діяльності та форм активності.

Важливо, щоб педагоги підійшли до нових умов не зі старими звич-
ками, вміли вийти з консервативної колії, бо як неможливо відкрити 
старим ключем сучасний замок, так педагогові зі старими звичками не-
можливо відчинити двері у майбутнє.

Мета і пріоритети розвитку дошкільної освіти
головна мета національної дошкільної освіти — створити сприятливі 

умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної ди-
тини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного 
ставлення до світу Природи, Культури, людей, Самої Себе.

Пріоритетами державної політики в розвитку дошкільної освіти у 
XXI столітті є:

• її особистісна орієнтація;
• формування гуманістичних цінностей;
• оновлення принципів, змісту та освітніх технологій;
• орієнтація на формування життєвої компетентності дитини;
• забезпечення фізичного, психологічного та морального здоров’я;
• пріоритет інтересів дитини перед усіма іншими;
• формування свідомого, відповідального ставлення до життя;
• творча самореалізація педагогів;
• інтеграція науки та освіти;
• соціально-педагогічний патронат сім’ї;
• створення індустрії освітніх засобів;
• інтеграція національної дошкільної освіти у світовий освітній простір. 

Система дошкільної освіти має забезпечувати:
• формування елементарного дитячого світогляду особистості, реаліс-

тичного образу — Я; здатність орієнтуватися в життєвих ситуаціях, 
пристосовуватися та доцільно впливати на них; вміння реалізувати 
свій природний потенціал, задовольняти основні потреби, виявляти 
продуктивну активність, самостійність, здатність опиратися руйнів-
ним впливам, відстоювати власну гідність;

• розвиток у дошкільника цілісної наукової картини світу, реалізацію 
системного підходу до його виховання і навчання, рівномірну пред-
ставленість у змісті педагогічної роботи різних сфер життя, видів 
діяльності, форм активності дитини;

• виховання моральності, здатності дошкільника орієнтуватися на 
совість як внутрішню етичну інстанцію, бути безкорисливим, нада-
вати підтримку і допомогу тим, хто цього потребує, визнавати чесно-
ти інших людей;

• урахування індивідуальних особливостей дитини (темпераменту, 
статевої належності, інтересів, особистісного досвіду, індивідуальної 
історії життя, емоційного стану, темпу розвитку);

• прилучення дитини до системи цінностей, культури і традицій ук-
раїнського народу, виховання шанобливого ставлення до його над-

бань та рідної мови; ознайомлення з культурою народів світу; форму-
вання культури міжетнічних та міжособистісних взаємин;

•  підтримку природного прагнення дошкільника до виявлення актив-
ності, здатності діяти за власним бажанням, самостійним вибором, 
приймати рішення, відповідати за їхні наслідки,» надавати переваги 
комусь-чомусь, відмовляти у прихильності комусь-чомусь, виявляти 
елементарні форми позиції «Я — у — Світі»;

• орієнтацію на доцільність, здоровий глузд, корисність життєвих 
впливів для розвитку дитини, появу прогресивних змін, виникнення 
відповідних віку новоутворень; оптимізацію фізичного та психічного 
навантаження, праці та відпочинку;

• стимулювання м’язової активності дитини, зміцнення її фізичної 
витривалості, прищеплення уміння диференціювати корисне і шкід-
ливе для свого організму та особистості, орієнтуватися на показники 
здоров’я та хвороби, елементарно підтримувати себе в екстремальних 
або складних життєвих ситуаціях;

• виховання у дошкільників прихильного ставлення до людей, довіри 
до людського оточення, відчуття своєї захищеності ним, прагнення 
встановлювати та підтримувати з ним щирі стосунки; вміння розріз-
няти людей за ознаками статі, віку, спорідненості, соціальними ро-
лями, приємністю; формування почуття своєї причетності до людсь-
кого довкілля, здатності брати інших до уваги, рахуватися з ними;

• розвиток образних форм пізнання світу (сприймання, наочно-образ-
ного мислення, уяви) через дитячі види діяльності, оснащення зов-
нішніми формами орієнтовних, пошукових дій; оволодіння образ-
ними засобами фіксації здобутого досвіду та його використання для 
розв’язання нових життєвих задач (формування сенсорних еталонів, 
наочних моделей);

• формування дитячої творчості, вміння не лише репродукувати, а й 
створювати та реалізовувати власні задуми, спиратися на свій жит-
тєвий досвід, чуттєві та практичні враження;

• заохочення дитини до розвитку здібностей загального, неспеціалізо-
ваного характеру;

• розвиток почуттів, емоційної сприйнятливості, емпатії; корекцію емо-
ційної глухоти, нечутливості, байдужості, жорстокості, песимізму;

• виховання у дошкільника почуття самовартісності, віри у свої мож-
ливості, своє значення для інших людей, формування оптимістичних 
життєвих перспектив;

• формування довільної поведінки, виховання характеру, вправлян-
ня в умінні ставити мету, виявляти цілеспрямованість й наполег-
ливість, долати труднощі, досягати високих стандартів якості про-
дуктів праці;

• надання пріоритету сьогоденним розвивальним, виховним та нав-
чальним завданням перед перспективними, відмову від погляду на 
дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтацію на 
соціальний розвиток дитини, плекання її індивідуального обличчя;

• диференціацію «паспортного», «біологічного», «психологічного» та 
«соціального» віку дошкільника;
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• високу культуру педагогічної оцінки життєвих досягнень дошкіль-
ника; співвіднесення оцінних суджень педагога із самооцінкою ди-
тини, об’єктивними якісно-кількісними показниками кінцевого 
продукту її праці та вкладеними в неї особистими зусиллями;

• наступність у змісті дошкільної та молодшої шкільної ланок осві-
ти, збереження специфіки кожної, дотримання хронологічності та 
поступовості у навчально-виховній роботі з дітьми зазначеного віку, 
формування у дошкільника початкового цілісного уявлення про світ 
з подальшою його деталізацією;

• інноваційний характер освітньої діяльності, використання сучасних 
виховних та навчальних технологій, належні умови для педагогічної 
творчості, вдосконалення майстерності вихователя, становлення реф-
лексивності як важливого чинника модернізації дошкільної освіти.

Завдання дошкільної освіти на сучасному етапі
Основні завдання національної системи дошкільної освіти:

• створити належні умови для реалізації дитиною свого природного по-
тенціалу (фізичного, психологічного, соціального);

• формувати механізми саморозвитку дошкільника (реалістичну са-
мооцінку, самоконтроль та саморегуляцію поведінки, совість як 
внутрішню етичну інстанцію, децентрацію як подолання егоїзму, 
елементарний світогляд, індивідуальний досвід, найпростіші форми 
життєвої перспективи); розширення свідомості дитини, сприяння її 
свідомому існуванню;

• розвивати базові якості особистості;
• навчати дошкільника жити у злагоді з довкіллям та із самим со-

бою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до жит-
тя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним ним, 
орієнтуватися в ньому;

• підтримувати дитячу субкультуру, збагачувати дитячі види діяль-
ності, сприяти вільному й конструктивному розгортанню дошкіль-
никами свого особистісного буття;

• створювати культурне середовище, сприяти становленню в дитини базису 
особистої культури, залучати до світу національної та світової культури;

• виробляти оптимістичну гіпотезу розвитку кожної конкретної дити-
ни, визначати «зону її найближчого розвитку»;

• оснащувати дошкільника навичками практичного життя, навчати 
пристосовуватися до нових умов, виробляти гнучкість поведінки, ви-
ховувати творче ставлення до дійсності; вправляти в умінні виявля-
ти волю, впливати нею на імпульсивні бажання;

• враховувати особистий досвід дошкільника, історію його життя, ві-
кові та індивідуальні особливості;

• забезпечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, 
формувати у нього ціннісне ставлення до Природи, Культури, Лю-
дей, Самого Себе.
Оскільки розв’язання окреслених вище завдань потребує уточнення 

таких основних понять, як розвиток, виховання, навчання, освіта, де-
талізуємо зміст кожного з них нижче.

Розвиток особистості — набуття дошкільником протягом дитинства де-
далі якіснішої визначеності; наявність прогресивних змін в його прагненні 
задовольнити основні потреби, реалізувати свої здібності, відстояти права, 
здійснити вибори, прийняти власні рішення й відповісти за їх наслідки, 
вчинити по совісті — тобто, в умінні відповідально самовизначатися.

Виховання особистості — збагачення моральної свідомості й поведін-
ки дошкільника; його залучення до світу вироблених людством ціннос-
тей; формування ціннісних основ ставлення до навколишнього світу та 
самого себе; закладання фонду його «хочу» (потреб, прагнень, намірів, 
мрій, інтересів, ідеалів, життєвих планів, мотивів, цілей).

Навчання особистості — спрямування педагогічної діяльності на 
розвиток у дошкільника пізнавальної активності, творчого ставлення 
до дійсності; розумовий розвиток дитини: формування вміння виділя-
ти проблему, аналізувати її, встановлювати зв’язок причин і наслідків, 
знаходити адекватні засоби її розв’язання, приймати конструктивні 
рішення, обґрунтовувати й відстоювати їх, переносити набуті знання 
у нові умови; закладання фонду дитячого «можу» (здібностей, знань, 
умінь, навичок, кмітливості, розсудливості, допитливості).

освіта особистості — забезпечення збалансованого розвитку в до-
шкільника фондів його «хочу» і «можу»; узгодженість у його житті трьох 
основних тенденцій — до самореалізації, саморозвитку та самозбережен-
ня; сформованість базису особистісної культури; визначеність морально-
духовного обличчя, сформованість життєвої компетентності як домір-
ності дошкільника власній природі та вимогам сучасного життя.

Віковий підхід до розвитку особистості в дошкільному віці
Точкою відліку цієї психолого-педагогічної концепції розвитку 

Дошкільника як особистості є поняття психологічний вік, введене 
Л.С. Виготським для реалізації ідеї системного підходу до розвитку. 
Цим поняттям позначається новий для того чи іншого відрізка життє-
вого шляху дитини тип будови її особистості, вид діяльності, яких не 
існувало на попередньому етапі і які визначають характер свідомості 
малюка, систему його ставлень до світу та власного «Я», особливості 
його внутрішнього і зовнішнього життя, співвідношення в його розвит-
ку потенційного (резервного) і актуального (реалізованого). Основними 
складниками триєдиного утворення під назвою «психологічний вік» 
виступають:

· соціальна ситуація розвитку (специфічні для кожного віку зв’язки 
дитини з дорослим як значущою особою, авторитетом, носієм сус-
пільних функцій і вимог);

· діяльність (характер, структура, ієрархія видів діяльності, провідна 
діяльність);

· новоутворення (особливості свідомості та особистості, яких не було 
раніше).
Як єдність соціальної ситуації розвитку, провідної діяльності та осо-

бистісних новоутворень психологічний вік є віковим портретом немо-
вляти, дитини раннього та дошкільного віку, сумою різнорідних явищ 
зростання організму, психіки, особистості.
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Орієнтація на психологічний вік як на основний критерій визначення 
змісту і темпів розвитку дошкільника передбачає диференціацію понять 
паспортний (хронологічний), біологічний (вужче — фізичний), психіч-
ний і соціальний вік. Кожне з них має свою специфіку й означає:

• паспортний (хронологічний, календарний) вік — кількість років, 
що минули з моменту народження конкретної дитини;

• біологічний вік указує на ступінь розвиненості організму дитини 
(гармонійність тілобудови, рухової активності, стану здоров’я, вит-
ривалості організму, роботи внутрішніх органів, судинної системи, 
органів кровообігу й травлення, статевих органів тощо, відповід-
ності середньостатистичним показникам паспортного віку);

• психічний вік фіксує розвиток психічних процесів (сприймання, 
уваги, пам’яті, уяви, мислення, мовлення, почуттів, волі);

• соціальний вік визначається основними соціальними характеристи-
ками розвитку дошкільника, такими, як зрілість виконуваних ним 
соціальних ролей, відповідальність як базова якість особистості, 
вміння спілкуватися з різними людьми.
Вік кожної дитини є зоною сходження, свого роду стиком різних 

його векторів — біологічного, психічного, соціального. Тож, визнача-
ючи вік конкретної дитини, слід виходити не лише з кількості прожи-
тих нею років, а й з уявлення про особливості її фізичного, психічного 
та соціального розвитку. їх баланс і відповідність паспортному віку 
дитини гарантують повноцінний розвиток малюка. Дисбаланс, відста-
вання у показниках розвитку якогось із зазначених напрямів призво-
дить до суперечностей, нерівного, стрибкоподібного розвитку.

Розподіл дошкільнят за сукупною характеристикою їхнього пас-
портного, фізичного, психічного, психологічного і соціального віків 
працює на принцип природовідповідності, більше відповідає законам 
об’єктивного розвитку, ніж спрощена, схематична орієнтація лише на 
паспортний яка, на жаль, домінує сьогодні у розподілі дітей у групи 
дитячого садка та першого класу школи.

На період дошкільного дитинства припадають три основні вікові 
періоди розвитку: вік немовляти (0 — 1 рік), ранній вік (1 — 3 роки), 
шкільний вік (3 — 6/7 років). Кожний з них створює умови для ви-
никнення наступного, характеризується певними кроками назустріч 
новим можливостям сприймати, пізнавати, практично апробувати 
знання, вербалізувати їх, передавати свої життєві враження різними 
художніми засобами, співвідносити свої дії з моральними еталонами, 
усвідомлювати їхній вплив на навколишню дійсність і самого себе. 
Особливості соціальної ситуації розвитку, провідної діяльності та но-
воутворень віку немовляти, раннього і дошкільного періодів дитинс-
тва визначають висхідну лінію становлення дитини як особистості, 
виступають передумовами її повноцінного розвитку на етапі молодшо-
го дошкільного віку.

Принципи розвитку дошкільника як особистості
Особистісний розвиток дошкільника передбачає дотримання таких при-

нципів організації педагогічної діяльності:
• історизму (опосередкованості дії загальних закономірностей розвитку осо-

бистості в ранньому онтогенезі впливом конкретних історичних умов життя 
суспільства, актуальними наданому етапі розвитку держави завданнями);

• гуманізму та педагогічного оптимізму (ставлення до дитини як до 
цінності, визнання її права на вільний розвиток та реалізацію своїх 
природних здібностей, вироблення оптимістичної гіпотези розвитку 
кожної психічно нормальної істоти, вираз довіри до її можливостей, 
існування резервних сил, опора на її позитивні якості й здобутки);

• об’єктивності й науковості (розвиток дошкільника здійснюється за 
об’єктивними законами, пояснюється науковими поняттями, не порів-
нюється з особливостями розвитку дорослої людини, спирається на 
знання вікової специфіки);

• системності (процес особистісного розвитку зумовлюється збалансова-
ним поєднанням його взаємопов’язаних складників. Фрагментарність, 
однобокість, переоцінка значення однієї сторони за рахунок нехтуван-
ня іншими, розвиток «по частинах» гальмує процес становлення до-
шкільника як особистості);

• єдності свідомості і діяльності (базується на врахуванні взаємозв’язку 
свідомості й діяльності в особистісному розвитку дошкільника, розумін-
ні того, що свідомість спрямовує діяльність дитини і в ній формується);

• індивідуального та особистісного підходів (спільні, типові для всіх ді-
тей певного віку закони особистісного розвитку виявляються в індиві-
дуальній історії розвитку кожної конкретної дитини своєрідно, непов-
торно, втілюються у системі її цінностей, світогляді, життєвій позиції, 
волі, почуттях);

• активності (розвиток у дошкільному віці самостійності, творчого став-
лення до життя і різних видів діяльності, формування у дитини критич-
ності, самокритичності, здатності робити власні вибори, приймати свої 
рішення й відповідати за їхні наслідки, надавати переваги комусь — 
чомусь, чинити опір негативним впливам, розширювати ступені своєї 
свободи, саморозвиватися);

• природовідповідності (передбачає створення педагогом сприятливих 
умов для природного й поступового розвитку особистості дитини, орієн-
тацію на здоровий глузд, диференціацію того, що корисне, сприятливе, 
розвивальне, а що — шкідливе, руйнівне, гальмівне, суперечить її при-
роді; врахування в навчально-виховному процесі багатогранної приро-
ди дошкільника, його вікових та індивідуальних особливостей);

• культуровідповідності (органічне поєднання особистісного розвитку з 
формуванням у дошкільника базису особистісної культури, його збалан-
сованість з національною культурою українського народу, рідною мо-
вою, традиціями, звичаями, забезпечення наступності й спадкоємності 
поколінь, інтегрованість національної культури у загальносвітову);

• наступності й неперервності (використання попереднього досвіду 
дитини на всіх етапах розвитку, його збалансованість з наступним, 
поступове ускладнення та урізноманітнення змісту і напрямів нав-
чально-виховного процесу; рівноцінну представленість у всіх сферах 
життєдіяльності дитини);

• єдності розвитку, виховання і навчання (збалансованість у педагогіч-
ній роботі розвивальних, виховних та навчальних завдань, їх спрямо-
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ваність на формування у дитини елементарного світогляду, системи 
ціннісних ставлень до природи, культури, людей, самої себе);

• демократизації навчально-виховного процесу (означає посилення ува-
ги педагога до використання різноманітних форм співробітництва всіх 
учасників освітнього процесу, встановлення між ними довірчих сто-
сунків, поваги до суверенітету, запитів, інтересів, потреб кожного).
охорона та зміцнення здоров’я дітей
Цілісний розвиток дитини як особистості — головна мета модерні-

зації дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку держави, а це, 
зокрема, передбачає турботу про здоров’я дошкільника — стан повного 
фізичного, духовного і соціального благополуччя, психічний комфорт, 
позитивне самопочуття, спокій, рівновагу, задоволення, а не лише від-
сутність хвороб і фізичних вад.

Турбота про фізичне здоров’я дитини дошкільного віку завжди була 
і лишається одним з пріоритетів педагогічної роботи. Водночас у тіні 
лишаються такі важливі її напрями, як «догляд за душею», створення 
сприятливих умов для духовного, психологічного і соціального благо-
получчя особистості. Тим часом усі три означені складники поряд з фі-
зичним є рівноцінними, однаково важливими для процесу особистісно-
го зростання.

Життєдіяльність дитини в дошкільних навчальних закладах визна-
чається високим темпом, жорсткою унормованістю, дією великої кіль-
кості стресорів, орієнтацією на змагальність як обов’язковий складник 
сучасного життя, шумністю оточення, неможливістю дитини усамітни-
тися, повсякчасними оцінками її навчальних досягнень. Це зумовлює 
надмірну мобілізацію ресурсів, високу емоційну напругу, пов’язану 
з прагненням вихованців відповідати вимогам дорослих. Так виникає 
ризик не лише соматичних, а й психічних порушень, виникнення не-
рвовості як хвороби особистісного зростання, прояву депресії, різних 
фобій, відчуття власної неповноцінності.

Переважна більшість дошкільнят зазнає дефіциту руху, недостатньо 
загартована, характеризується низькою витривалістю. У надзвичайно 
відповідальний період для становлення організму, психіки, особистості 
життя дітей проходить в ускладнених умовах. Наприкінці дошкільно-
го дитинства стійкі нервові розлади фіксуються приблизно у кожної 
п’ятої, а функціональні — у кожної третьої дитини.

Робота, спрямована на підтримку, збереження та розвиток здорово-
го способу життя дошкільника, має базуватися, з одного боку, на виз-
нанні великих компенсаторних можливостей дитячого віку, розумінні 
тимчасового, скороминущого характеру багатьох розладів, з другого — 
на створенні умов, які запобігають дії шкідливих чинників, сприяють 
зміцненню захисно-пристосувальних механізмів дитини, соціально-пе-
дагогічній реабілітації та психологічній корекції поведінки малюків з 
розладами здоров’я.

Оскільки фізичне здоров’я нерозривно пов’язане з психологічним, 
соціальним і духовним, його забезпечення можливе лише за умови поєд-
нання медичних засобів, оптимальної системи педагогічних впливів, со-
ціально-психологічної реабілітації та психокорекції, різних культурних 

заходів, чого можна досягти за чіткої координації дій медичного персо-
налу, вихователів, батьків, психологічної служби. Диспансеризація, 
профілактика і корекція у поєднанні з гуманізацією навчально-вихов-
ного процесу, створення належних розвивального предметно-ігрового, 
природного і соціального середовищ сприятимуть «врощенню» дитини 
у швидкоплинний світ, її адаптації до змінних умов життя.

Перебудова змісту педагогічної роботи з дітьми
Традиційно суть педагогічної роботи з дошкільнятами полягала в оз-

броєнні їх знаннями, уміннями, навичками (ЗУНами), що знадобляться їм 
у майбутньому. Особистісна орієнтація освіти в цілому, дошкільної як її 
першої ланки, зокрема, внесла істотні зміни у зміст роботи педагога. Точ-
кою відліку стає ідея «окультурення» життя дитини, набуття нею основ 
особистісної культури, підвищення її базового рівня. Йдеться про орієнта-
цію дошкільника у чотирьох сферах дійсності — Природі, Культурі, світі 
Людей та Власного Я. Базовий рівень розвитку особистісної культури на 
етапі дошкільного дитинства фіксує оптимальну для паспортного віку 
компетентність у кожному з означених світів та життєву компетентність 
у цілому.

Базовий рівень особистісної культури дошкільнят є, власне, людським 
началом, уособленням уявлень про загальнолюдські цінності (красу, доб-
ро, істину, совість), умінь використовувати адекватні засоби конструктив-
ного впливу на природні об’єкти, рукотворні вироби, взаємини у соціаль-
ній групі, явища власного життя. Він фіксує прояви емоційно-ціннісного 
ставлення до подій, явищ, вчинків, результатів людської діяльності тощо.

Становлення базового рівня особистісної культури означає, що до-
шкільник набув життєвих навичок, оволодів універсальними засобами 
життєдіяльності, комплексом унормованих способів і форм соціальної ін-
теграції, регуляції поведінки, пізнання, спілкування з людьми, оцінки та 
символічного позначення зовнішнього і внутрішнього світів. Базовий рі-
вень особистісної культури ґрунтується на концентрованому, організова-
ному досвіді людства, є основою розуміння, осмислення дійсності, інтегра-
ції дитини у соціум, реалізації нею своїх потенцій.

Формуючи у вихованців базовий рівень особистісної культури, педагог 
має усвідомлювати, що дитина при цьому виступає як:

• продукт культури, який освоює її норми, цінності, технології діяль-
ності в процесі соціалізації;

• споживач культури, який керується її нормами, правилами, типо-
вими способами самореалізації у своїй соціальній практиці;

• творець, який породжує нові форми культури (дитячої);
• транслятор культури, що передає інформацію про норми, цінності, 

способи діяльності іншим людям (насамперед одноліткам).
Оновлюючи зміст педагогічної роботи з дошкільнятами, оптимізу-

ючи навчально-виховний процес в освітньому закладі, педагог прагне 
гармонійно поєднати в базовому рівні особистісної культури дити-
ни раннього і дошкільного віку досвід освоєння, використання, по-
родження і трансляції моральних норм, цінностей і технологій жит-
тєдіяльності.
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Виховання і навчання як засоби розвитку особистості
Виховання — як процес залучення дитини до вироблених людством 

цінностей, формування фонду її «хочу» і навчання — як оснащення за-
собами і способами оволодіння інформацією, формування фонду «можу» 
дитини — важливі умови прогресивного розвитку організму, психіки, 
особистості дошкільника. Процеси навчання і виховання у дошкіль-
ному віці розводяться дещо умовно, оскільки спеціально організоване 
жорстко унормоване за змістом і часовими рамками навчання не є на 
цьому віковому етапі провідною діяльністю, воно лише поступово вхо-
дить у життя дитини.

Особистісно-орієнтована модель спілкування дорослого з дитиною 
має на меті формування на кінець дошкільного віку ціннісних основ 
ставлення дитини до дійсності, систематизація й уточнення її уявлень 
про сенс людського життя, розширення її інструментальних можливос-
тей за рахунок використання сучасних навчальних і виховних техноло-
гій, сприяння становленню у зростаючої особистості життєвої компе-
тентності. У контексті означеного підходу виховання дошкільника не 
зводиться до виправлення можливих відхилень поведінки або запобі-
гання їм засобами навіювання, повчання, різних форм покарання. Ви-
ховувати — означає створити таке розвивальне середовище, яке спри-
ятиме повноцінній реалізації потенційних сил дитини.

Виховувати ціннісні основи ставлення дошкільника до дійсності 
можна під час спілкування з природою, рукотворним світом, світом ду-
ховних надбань людей, різними людьми, із самим собою (через внутріш-
ній діалог). Досвід дитини збагачується завдяки переживанню всього, з 
чим вона стикається у житті, його відкриттю, розумінню, усвідомлен-
ню, активним діям. Усе це і започатковує формування екологічної сві-
домості, духовності як властивості свідомості, самосвідомості.

У рамках особистісно-орієнтованого підходу інакше осмислюєть-
ся і зміст навчання, що перестає класифікуватися як передача дитині 
знань, умінь і навичок, оскільки неправомірно переносити на дошкіль-
не дитинство неспецифічну для нього шкільну модель навчання. Нав-
чання дошкільника розглядається як передача йому дорослими людь-
ми вироблених людством і зафіксованих у культурі засобів і способів 
переживання, пізнання і конструктивного перетворення світу. Завдяки 
цьому в дошкільника розвиваються специфічно людські здібності, фор-
мується фонд його «можу». Умова забезпечення в дошкільному дитинс-
тві єдності виховання та навчання — єдиний підхід педагога до відбо-
ру матеріалу, до організації цих процесів. І тут важливо реалізовувати 
специфічно вікові можливості дітей через суто дитячі види діяльності 
— гру, спілкування, малювання, конструювання, музичну діяльність. 
На відміну від перелічених трудова і навчальна діяльності не є спе-
цифічними для дошкільного віку. На цьому етапі закладаються лише 
передумови для їх становлення на наступних етапах розвитку.

На користь того, що саме «дитячі» види діяльності відповідають ос-
новному руслу психічного розвитку дошкільника, свідчить, з одного 
боку їх безперечна привабливість для дітей, з другого — можливість ре-
алізації у них широкого спектру завдань загальнолюдського значення 

(спілкування, встановлення взаємин, налагодження спільності, вико-
ристання предметів побуту, знарядь, найпростіших інструментів, пла-
нування дій, цілепокладання, реалізація задуму, виконання за зразком 
і творче освоєння моральних правил і норм тощо).

Домінування в навчально-виховному процесі дитячих видів діяль-
ності передбачає збагачення їхнього змісту та форм, співвіднесення з 
тенденціями розвитку життя на сучасному етапі розвитку держави. 
В основі цього лежить ідея збагачення духовного світу дитини, наси-
ченість її життя подіями — справами, зустрічами, іграми, цікавими 
заняттями, пригодами, екскурсіями. Одноманітність й жорстка унор-
мованіть повсякденного життя викликають ризик різних захворювань. 
Різноманітність та гнучкість структурування, порядку та умов прове-
дення діяльності — запорука фізичного, психологічного та духовного 
здоров’я дошкільника.

Збагачення духовного світу дитини ґрунтується на таких положеннях:
• наявності перспективи (дитина має отримувати нові відомості, сучас-

ну інформацію, опановувати важливі для сьогодення та майбутнього 
уміння та способи діяльності);

• рівноцінної представленості у змісті виховної і навчальної роботи 
різних сфер дійсності — Природи, Культури, Людей, Самої Себе, їх 
співвіднесення з віком, питомою вагою кожної для розвитку особис-
тості в конкретний проміжок життя;

• розширенні ступенів свободи (дорослий передає дитині лише те, що 
безпосередньо стосується базового рівня її особистісної культури — 
необхідні для повноцінного життя знання, цінності, способи дій; за 
межами цього завдання дошкільникові надається право на самовиз-
начення, вільний вибір, самостійне прийняття рішення, власні пе-
реваги);

• використанні слова як спільної основи виховання і навчання до-
шкільника (рідна мова як засіб спілкування і пізнання — важливий 
здобуток даного вікового періоду);

• розвитку уяви і творчості;
• культивуванні уваги та поваги до індивідуальності, що зароджуєть-

ся, виявляється в особливостях почуттів, довільній поведінці, інте-
лектуальній активності.
Важливі показники ефективної організації навчально-виховного 

процесу — відносини між дітьми і дорослими, повноцінне спілкування 
та співробітництво; наявність динаміки, прогресивних змін в особистіс-
ному зростанні кожної конкретної дитини; життєва компетентність до-
шкільника.

організація життєдіяльності дитини
Особистісно-орієнтована, гуманістична педагогіка розглядає дитину 

в сукупності всіх її проявів, у тому числі й вікових, статевих, особли-
востях індивідуальної історії життя тощо. Це вимагає змін у підході до 
комплектування груп, організації життєдіяльності дитини, традицій-
ній лексиці. Звичні назви, наприклад режим, зона, куток, п’ятирічки — 
шестирічки  тощо, не спрацьовують, є даниною учорашньому дню. 
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Специфіка впровадження у практику особистісно-орієнтованої мо-
делі шкільної освіти полягає в тому, що педагог має навчитися бачити в 
кожній дитині риси, притаманні саме їй, а не абстрактному представни-
кові певної віково-статевої групи. Отже, йдеться про підсилення ролей 
індивідуального та диференційованого підходів до організації життя й 
діяльності дошкільнят.

Перебудова організації життя дітей у дошкільному закладі традицій-
но починається з комплектування груп, оскільки вікова (за паспортним 
віком дітей) група є основною організаційною одиницею із своєю тери-
торією, приміщенням, оснащенням, умовами, порядком організації 
життя (харчування, відпочинку, сну, діяльності), сукупністю правил, 
заходів, норм.

Сьогодні дедалі більшого поширення набуває комплектування різ-
новікових груп, які, з одного боку, дають можливість спільного пере-
бування братів і сестер, інших родичів, сусідів близького віку, які то-
варишують; з другого — об’єктивують пріоритет морально-духовного 
розвитку дошкільника над інтелектуальним, а крім того, демонструють 
готовність педагогів диференційовано підходити до дітей, брати до ува-
ги не лише їхній паспортний, а й фізичний, психічний, психологічний, 
соціальний вік, залучати до спільної діяльності різновікове співтова-
риство, формувати досвід спілкування та спільної діяльності дітей різ-
ного віку.

Оскільки саме на етапі дошкільного дитинства починають функціо-
нувати й розвиватися такі важливі механізми особистісного становлен-
ня, як ідентифікація, диференціація та узагальнення, все, що оточує ма-
люка перших 6 — 7 років життя, має бути різноманітним, варіативним, 
сприяти можливості зіставляти, порівнювати, аналізувати, оцінювати. 
Малюк звіряє себе з іншими, відносить людей та об’єкти до певного 
класу, групи; через емоційно-когнітивне ототожнення та встановлен-
ня відмінностей пізнає себе та навколишній світ; навчається розуміти 
інших, приймати чужі норми і цінності, ставити себе на місце іншого, 
ототожнювати себе з певною групою; симпатизувати одним і відчувати 
неприязнь до інших. Тому практика створення груп за статевою озна-
кою (окремо хлопчики і дівчатка) або здібностями (загальними чи спе-
ціальними) є штучною, передчасною. Вона ймовірніше шкодить, ніж 
іде на користь розвитку особистості в дошкільному віці. 

Це не виключає доцільності періодичної організації ситуативних 
мікрооб’єднань дітей для виконання специфічних завдань за ознакою 
статі та інтересами. Головне, щоб вони не ставали способом життя дити-
ни з перших років життя, не перетворювалися на звичку, не домінували 
у встановленому розпорядку життя групи.

Через організовану у дитячому садку життєдіяльність дошкільник 
має освоювати світ у його різноманітних формах, зв’язках та залеж-
ностях. Це має принципове значення з кількох причин: сьогодні дедалі 
більше стираються межі між суто «чоловічими» і «жіночими» сферами 
діяльності здібності не є синонімом ЗУНів, розвиваються упродовж жит-
тя стрибкоподібно, не є сталим, назавжди даним утворенням (тому будь-
який розподіл маленьких дітей за здібностями є помилковим); практи-

ка раннього «селекціонування» (за будь-якою ознакою) дезорієнтує 
дитину в житті, ускладнює процес її входження у соціум, позбавляє 
гнучкості й виваженості, формує в одних психологію привілейованості, 
в інших — приреченості на неуспіх.

Осучаснюючи організацію життя дошкільника в умовах ДНЗ, до-
цільно практикувати поділ групи на підгрупи. Це дає змогу працюва-
ти з підгрупами різним дорослим — двом вихователям, вихователеві та 
практичному психологові, вихователеві — музичному керівнику, вихо-
вателеві та інструктору з фізичного виховання. Завдяки цьому робота 
стає більш диференційованою, дозволяє надавати дітям індивідуальну 
допомогу.

Оскільки одновікова група є сьогодні основною організаційною оди-
ницею ДНЗ, важливо, щоб вона функціонувала як відкрита система, 
тобто, щоб діти мали можливість більше часу (включаючи різні заняття) 
проводити в різновікових співтовариствах, які складаються всередині 
дитячого закладу. Це необхідно для формування повноцінного досвіду 
спілкування, відкриває додаткові можливості для повноцінного взаємо-
навчання старших і молодших, їхнього морального розвитку. Важли-
вим є і спілкування дошкільника з різними дорослими, активна участь 
членів родини у життєдіяльності ДНЗ взагалі і групи, зокрема. Завдяки 
цьому створюється повноцінне соціальне середовище.

У регламенті життя дітей мають передбачатися місце і час для різ-
номанітних і вільних проявів інтересів самої дитини (особистий час). 
Йдеться насамперед про надання дошкільникові можливості займати-
ся своєю улюбленою справою, самовизначитися, гарантії, що йому не 
нав’язуватимуться в цей час інші заняття. Уміти наповнити особистий, 
вільний час змістом, поставити конкретну мету і досягти бажаного — 
дуже важливо для особистісного зростання.

Ранковий прийом дитини в ДНЗ — відправна точка, від якої значною 
мірою залежить стан і настрій малюка, його відчуття безпеки, захище-
ності протягом дня. Привітність дорослого, що зустрічає його, спокійна 
посмішка, зацікавленість дитячими проблемами, природність поводжен-
ня, внутрішня налаштованість на доброзичливе спілкування — запорука 
оптимістичного ставлення дошкільника до життя поза рідною домівкою.

Дуже важливо надати вихованцеві можливість вільно визначитися 
з темпом, характером і динамікою входження в життя групи, щоб він 
відчував доброзичливість дорослого, відсутність з його боку менторства 
і регламентації.

Непростим моментом організації життя дитини є харчування: з од-
ного боку воно сьогодні збіднене, недосить повноцінне; з другого — біль-
шість педагогів, як і раніше, намагається будь-що примусити дитину 
з’їсти унормовану під абстрактне поняття віку кількість їжі. Проте біо-
логічні потреби, як психологічні та соціальні, індивідуальні, залежать 
від багатьох чинників і мають відповідно задовольнятися.

Впровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти не означає ви-
лучення з розкладу життя занять як організованої форми діяльності до-
шкільнят. Зміни тут пов’язані насамперед з гуманізацією їхнього зміс-
ту, демократизацією характеру спілкування тощо. Якщо традиційною 
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метою занять було навчити, передати знання і вміння з того чи іншого 
предмета (математики, мови, природознавства тощо), то тепер мета стає 
глобальнішою — допомогти дошкільникові опанувати складну науку 
життя, набути компетентності у різних його сферах. Це має позначити-
ся на тематиці занять, зміцненні їх зв’язку з реальним життям та його 
сьогоденними проблемами. Основною турботою педагога мають стати не 
стільки кількість, якість знань як таких, їх відповідність паспортному 
віку, скільки те, чи спрацьовують вони на компетентність дошкільни-
ка: чи знадобляться йому в реальному житті, чи сприяють розвитку 
самостійності дитини, творчому ставленню до життя, чи апелюють до 
власного досвіду, чи відповідають віку, темпераменту, статевій належ-
ності, інтересам, настрою, родинним обставинам дошкільника.

З жорстко регламентованої часом форми колективної організації 
діяльності, наближеної до шкільної моделі, заняття має перетворити-
ся на більш-менш добровільну організацію дітей задля справи, що їх 
на певний час об’єднує, без позбавлення при цьому малюків права на 
вільний вибір, пересування, час завершення і перехід до іншого виду 
Діяльності. Це не означає відмови від регулярності і порядку у повся-
кденному житті. Такий перехід означає пріоритет свідомого порядку, 
Доцільного та обґрунтованого регламенту, продуктивного для кожного 
навантаження, запрошення, а не примусу.

У контексті заняття та поза ним більшої питомої ваги має набути 
спілкування як одна з провідних діяльностей. Його збагачення, розши-
рення вектора спілкування дошкільника, збалансованість ділового та 
особистого, орієнтація педагога у дитячих прихильностях — важливі 
умови поцінного розвитку особистості у дошкільному віці. Практика 
об’єднання дітей за обґрунтованою вимогою дорослого і добровільним 
вибором вправляють їх в умінні спілкуватися і з тим, хто приємний, і з 
тим, з ким зводять обставини, і з тим, хто вправніший за тебе.

Як і раніше, складником устрою життя ДНЗ лишається денний сон. 
Для більшості дітей він є корисною паузою, відпочинком від активно-
го життя. Чим молодша дитина, тим більше вона, як правило, потребує 
такого відпочинку всередині дня. Важливим денний сон є для дітей з 
ослабленим здоров’ям, підвищеною чутливістю, імпульсивних, з нерво-
вими розладами тощо. Проте з віком стає дедалі більше дітей, які заси-
нають усередині дня вряди годи, яким важко тривалий час лишатися у 
ліжку. А для деяких дітей, як відомо, денний сон не є біологічною чи 
психологічною потребою. Тож педагог може індивідуально підходити до 
вибору найдоцільнішого для кожної дитини способу відпочинку.

Важливий складник життя дошкільника в умовах дитячого садка — 
прогулянка, один з найулюбленіших моментів у розпорядку дня. З нею 
педагоги і дошкільнята пов’язують свої плани, наміри, мрії. Саме тому 
важливо збалансувати реалізацію дорослим програмних вимог з бажання-
ми самих вихованців, пов’язаними з прогулянкою. Оскільки протягом дня 
їх може бути кілька, варто по-різному спланувати прогулянки залежно від 
погоди, освітніх завдань, загальної атмосфери в групі, настрою та інтересів 
дітей. Природно, щоб зранку переважало спілкування, вдень — екскурсії, 
праця в природі, ввечері — доведення розпочатого до кінця, групування за 

інтересами. Найважче — виявити гнучкість, внести необхідні корективи у 
попередні плани, узгодивши їх з реальним станом речей.

Організація предметного середовища в ДНЗ має підпорядковуватися за-
вданням фізичного і психологічного благополуччя дошкільника, а інтер’єр 
приміщень, меблі, іграшки, фізкультурне знаряддя — відповідати «ергоно-
міці дитинства». Висока культура інтер’єру — важлива умова оптимальної 
організації «розвивального середовища». Альтернативою жорсткій функ-
ціональній закріпленості «зон» і «куточків» може бути динамічне присто-
сування різних частин приміщення до потреб та інтересів дітей. Перебува-
ючи в садку, малюки мають почуватися господарями, які свідомо дбають 
про порядок і водночас можуть приймати самостійні рішення.

Отже, ключова позиція оновлення організації життєдіяльності дитини 
в умовах ДНЗ — охорона її фізичного, психічного і морально-духовного 
здоров’я; збереження дитячої субкультури; впровадження у життя при-
нципів активності, системності, природовідповідності; визнання пріорите-
ту «дитячих видів» діяльності та форм їх організації.

Умови ефективного впровадження у практику особистісно 
орієнтованої моделі дошкільної освіти

Проголошення особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти 
пріоритетною ще не означає готовності педагога жити і працювати за 
нею. Процес реального її впровадження пов’язаний із об’єктивними та 
суб’єктивними складностями й труднощами, потребує створення для 
цього сприятливих умов, зокрема таких:

• визнання державою пріоритету особистісно орієнтованої моделі шкіль-
ної освіти, наявність відповідної нормативної бази; 

• усвідомлення дорослими, відповідальними за розвиток дошкільника 
своєчасності й доцільності переорієнтації дошкільної освіти з навчаль-
но-дисциплінарної на особистісно орієнтовану модель, готовність її 
реально впроваджувати, налаштованість на творче ставлення до про-
фесійної діяльності, відкритість інноваціям;

• створення та повсякденне збереження різними соціальними інституція-
ми (сім’єю, дошкільним дитячим будинком, позашкільним навчальним 
закладом) дитячого простору життя (тематики та лексики спілкуван-
ня, сюжетів ігор, змісту радіо-теле-відеопередач, дитячої літератури, 
устрою та темпу життя, що відповідають природі малюка, пріоритету 
дитячих видів діяльності), який має підживлювати фізичні, психічні 
та соціальні сили дитини, зробити природоневідповідними в ранньому 
онтогенезі змагальність (окрім сфери спорту), конкурентність, будь-яку 
селекцію;

• існування ідеального дорослого як зразка, носія гуманістичних ціннос-
тей, в якого збігаються слово і діло, з яким комфортно, якому можна 
довіряти, який поважає дитину і в успіхах, і в невдачах;

• включення тематики, пов’язаної з особистісно орієнтованим підходом 
до виховання і навчання дошкільника, у плани роботи дитячих садків; 
тематику зборів, бесід та консультацій для батьків; спрямованість на це 
роботи методичних об’єднань, семінарів, конференцій, нарад, педаго-
гічних рад;
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• створення на базі окремих дошкільних навчальних закладів експери-
ментальних центрів для апробації програмного змісту та його методич-
ного забезпечення, пов’язаних з особистісно орієнтованою моделлю до-
шкільної освіти; спільна робота науковців і практиків зі створення та 
апробації Державної базової програми розвитку особистості в дошкіль-
ному віці; запровадження нових виховних і навчальних технологій;

• залучення до виховної роботи з дошкільнятами батьків, дитячих 
письменників, діячів культури і мистецтва, громадські організації;

• використання засобів масової інформації для ознайомлення з до-
свідом впровадження у практику роботи дошкільних закладів осо-
бистісно орієнтованої моделі освіти;

• створення, видання, переклад науково-методичної літератури для 
педагогів та керівників освіти з проблеми впровадження у практику 
особистісно орієнтованої моделі освіти;

• створення  видання, переклад науково-методичної літератури для 
батьків та інших членів родини з питань впровадження змісту Базо-
вого компонента дошкільної освіти у сімейну практику;

• створення та видання книжок та зошитів для дошкільнят, спрямованих на роз-
виток у них ціннісного ставлення до природи, культуру людей, самих себе;

• розв’язання на державному рівні проблеми дидактичного забезпе-
чення особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти (сучасних 
іграшок, знарядь, приладів, літературного матеріалу, творів мистец-
тва, настільних ігор тощо);

• розробка критеріїв оцінки ефективності діяльності педагога, спрямо-
ваної на запровадження ним у практику особистісно орієнтованої мо-
делі дошкільної освіти, врахування її під час атестації та акредитації 
дошкільного навчального закладу;

• включення виховних і розвивальних аспектів в атестаційні вимоги 
до педагогічних працівників дошкільних закладів;

• поліпшення діяльності соціально-психологічної служби, центрів со-
ціальної роботи, практичних психологів, які працюють у дитячих 
садках та управліннях освіти різних рівнів;

• коригування та узгодження змісту дошкільної освіти, навчальних 
планів, програм розвитку, виховання і навчання суспільних закладів 
різних типів і форм власності усіх регіонів України з метою уніфікації ви-
мог до впровадження в їхню діяльність особистісно орієнтованої моделі;

• актуалізувати проблему запровадження в діяльність освітніх за-
кладів, причетних до виховання і навчання дошкільнят, особистісно 
орієнтованої моделі дошкільної освіти для управлінь освіти всіх 
рівнів (обласних, міських, селищних, районних);

• передбачити оновлення курсів «Педагогічної та вікової психоло-
гії», «Дошкільної педагогіки», «Соціальної педагогіки» в контек-
сті особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання і 
навчання дошкільника у педагогічних вузах III та ІV рівнів акре-
дитації та в інститутах післядипломної освіти;

• вивчення досвіду організації, оновлення змісту, використання новіт-
ніх технологій виховання і навчання дітей перших 6 — 7 років життя 
у розвинутих країнах, його співвіднесення з вітчизняним.

очікувані результати
Результати, яких слід очікувати у зв’язку з впровадженням у прак-

тику особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, можна кваліфі-
кувати за їх модальністю (позитивні, негативні), силою прояву (значні, 
істотні або незначні, малоістотні) та сферою освіти (для дошкільників, 
педагогів, які впроваджують моделі, керівників освіти, контролюючих 
інстанцій). Це ускладнює завдання їх систематизації, проте окреслює 
всі напрями аналізу.

Реалізація заявленої Національною Доктриною розвитку освіти 
України у XX столітті, Державним Базовим компонентом дошкільної 
освіти особистісно орієнтованої моделі як пріоритетної на даному ета-
пі розвитку держави сприятиме переходу до нового типу гуманістично 
спрямованої, інноваційної освіти, що виходить з розуміння цінності 
людини. Це забезпечить зростання культурного, морально-духовного, 
фізичного та пізнавального потенціалів суспільства, позитивні зміни у 
структурі соціальних відносин, побуті і культурі.

До основних позитивних змін, пов’язаних з особистісним становлен-
ням дошкільника, можна віднести:

• сформованість системи ціннісних ставлень до світу;
• становлення цілісної наукової картини світу, освоєння елементарних 

законів його функціонування, зародження дитячого світогляду;
• уміння гармонійно співіснувати з довкіллям, бути у згоді із собою, оп-

тимістично ставитися до життя, виявляти гнучкість за різних умов;
• орієнтація на здоровий глузд, доцільність, власний індивідуальний 

досвід, а не лише на зовнішні вимоги;
• віра у власні можливості, вміння допомагати собі у скрутних ситу-

аціях, покладатися на себе, сприяти своєму розвитку, уникати дії 
шкідливих чинників;

• творче ставлення до життя, схильність до експериментування, до-
слідництва, самостійних відкриттів;

• сформованість базових якостей особистості: самостійності, працелюб-
ності, людяності, самолюбності, спостережливості, розсудливості, 
справедливості, самовладання, відповідальності, креативності;

• збалансованість прагнень дитини до самореалізації, саморозвитку та 
самозбереження;

• фізичне, психічне, психологічне, морально-духовне здоров’я;
• подолання егоцентризму, страху перед помилкою, розкріпачення 

поведінки;
• довіра до дорослих, здатність розраховувати на їхній захист та 

підтримку, відкритість контактам;
• життєва компетентність, уміння орієнтуватися у нових умовах 

життя, пристосовуватися до них, конструктивно впливати на них 
у міру можливостей;

• збалансованість споживацьких і творчих тенденцій у поведінці 
та діяльності;

• зрілі форми самосвідомості: сформованість самооцінки, реаліс-
тична Я — концепція, потреба у визнанні авторитетними людь-
ми, відносна збалансованість прагнень і можливостей, диферен-
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ціація прав та обов’язків, елементарна життєва перспектива, 
усвідомлення себе представником певної статі;

• розвинені форми образного сприйняття світу, почуттєва сфера, 
сформовані сенсорні еталони.
Зрослий особистісний потенціал дошкільника сприятиме запро-

вадженню нових технологій.
Водночас зазначимо: впровадження у практику діяльності до-

шкільних навчальних закладів України та інших соціальних інсти-
туцій, причетних до розвитку дошкільнят, особистісно орієнтованої 
моделі освіти ускладнить процедуру контролю та оцінювання ефек-
тивності навчально-виховного процесу, характеру й динаміки роз-
витку дитини, діяльності дошкільного закладу в цілому.

Це не означає зняття з порядку денного самих проблем контролю 
та оцінки, які є актуальними сьогодні, залишаться такими і в май-
бутньому. Отже, має змінитися характер, процедура оцінювання: з 
короткотривалого й схематичного зрізу, спрямованого на встанов-
лення формалізованих і переважно кількісних показників, вона має 
перетворитися на тривалу, послідовну, позбавлену суб’єктивізму, 
гнучку і широку оцінку всього контексту життя педагогічного ко-
лективу (як чинника психологічного клімату), конкретної групи (як 
тла, на якому розгортається буття дитини), «врощення» у дитяче 
товариство кожного малюка, його вміння гармонійно співіснувати 
з однолітками, виявляти свою позицію серед інших. Таким чином, 
експертиза має з кількісної перетворитися на якісну.

Такий контроль та оцінювання за характером мають бути «за-
глибленням у життя», проблеми конкретного закладу. Той, хто 
перевіряє, має відзначити його досягнення й здобутки, взяти на 
себе відповідальність за надання організаційно-педагогічної, ме-
тодичної, технологічної допомоги. Йдеться не про оцінку-вердикт, 
приниження гідності, навішування на заклад освіти ярлика, а про 
кваліфікований, професійний аналіз, узагальнення та оцінку стра-
тегії і тактики організації життєдіяльності, добору педагогічних 
кадрів, належного технічного забезпечення, перспектив оптиміза-
ції діяльності ДНЗ.

оцінка досягнень дошкільника
Якщо традиційно педагог оцінював що і в якому обсязі засвоїла 

дитина, тобто наявність у неї знань, умінь, навичок, то за особистісно 
орієнтованою моделлю освіти предмет його уваги має істотно змінитися, 
сконцентруватися на таких основних моментах, а саме:

1. Чи виявляла дитина, оволодіваючи знаннями, уміннями й навич-
ками, творчість, самостійність; чи використовувала раціональні засоби 
досягнення мети; чи зверталася до власного досвіду; чи вносила з влас-
ної ініціативи корективи у своє досягнення, чи прагнула його поліпши-
ти, виправити помилки, переробити. Тобто, як вона ставиться до зап-
ропонованих завдань (розумових і практичних), як позначається на їх 
виконання її власне «Я»; наскільки високий вектор віддачі.

2. Як дитина реалізувала свій потенціал: чи діяла відповідно до своїх 

природних можливостей, чи лишилися резерви, чи реалізувала себе в 
тих чи інших сферах дійсності. Щоб дістати відповіді на ці питання, 
слід орієнтуватися в тому, що становить для кожної дитини «зону її най-
ближчого розвитку», що вона може робити самостійно, а що — лише за 
допомогою дорослого. Якщо малюк живе і діє на рівні своїх оптималь-
них вікових та індивідуальних можливостей, це означає, що він прогре-
сивно розвивається як особистість.

3. Наскільки дошкільник проявляє себе як особистість у різних сфе-
рах життєдіяльності; чи гармонійно поєднані між собою різноспрямо-
вані сфери його особистісного буття (чи не домінують одні над іншими).

4. Чи зберігається певна тенденція поведінки дошкільника в різних ви-
дах діяльності — в ігровій, спілкуванні, в праці, у самостійній художній 
діяльності, в умінні тощо. Чи істотно різняться між собою різні прояви, 
залежно від змісту, складності та умов організації певної діяльності.

5. Наскільки збалансовані в житті дитини різні форми активності:
• фізична (вправність, конструктивність, продуктивність, витривалість дій);
• соціально-моральна (суспільні відносини, спільна діяльність, міжосо-

бистісні взаємини, вектор виміру яких — відповідність нормам моралі);
• емоційно-ціннісна (емоційне ставлення дитини до людей і подій, яке 

свідчить про її особисті орієнтації, інтереси, потреби, мотиви, пере-
ваги, вибори, бажання, незалежні від дорослого);

• пізнавальна (прагнення отримати нову інформацію, встановити за-
кономірності та залежності, засвоєння системи знань);

• мовленнєва (вербалізація думок, словесне їх оформлення, вдоскона-
лення вміння розповідати, вести розмову, формулювати судження, 
повідомляти іншому інформацію тощо);

• художня (мистецька діяльність, творення образів; наявність образот-
ворчих, музичних, літературних, танцювальних, театральних умінь, 
наявність естетичного смаку, тяжіння дитини до прекрасного);

• креативна (прагнення до фантазування, вигадки, вияву оригіналь-
ності; намагання відійти від шаблону, зразка, зробити по-своєму; 
схильність до відкриттів, сприйнятливість до нових ідей, здатність 
самостійно розв’язувати проблеми).
Отже, оцінка розвитку дошкільника як особистості має бути ін-

тегративною, містити судження педагога про характер життєвої ком-
петентності кожної дитини, її цінності та здатність посісти належне 
місце серед однолітків, зайняти певну життєву позицію. Експерт має 
володіти інформацією про те, що дошкільник знає, вміє, цінує, на-
скільки може передавати свої життєві враження образом і словом, які 
вчинки для нього характерні, наскільки він співвідносить їх з мораль-
ними нормами.

1.�. основні чинники модернізації дошкільної освіти
Не претендуючи на вичерпну характеристику змін цивілізаційного 

суспільного та особистісного розвитку на сучасному етапі (це не є пред-
метом нашої спеціальної уваги), запрошуємо до схематичного, спроще-
ного, проте важливого для педагога екскурсу у зміни, які, відбуваючись 
у навколишній дійсності, позначаються на дитині, відображаються в 
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її свідомості та поведінці. Ігнорування факту їх існування, при-
меншення їх значення для особистісного становлення дошкільни-
ка знижує ефект педагогічних впливів, дезорієнтує вихователів в 
оцінці своїх досягнень і нерозв’язаних проблем, гальмує педаго-
гічну творчість.

Сьогоднішнім дошкільнятам випало жити в умовах штучного 
насадження культів грошей, матеріальних цінностей, фізичної 
сили, тілесних утіх, красивого життя з бучними святами, розвага-
ми, мандрівками. Нормою стали повідомлення про крадіжки, роз-
бій, конкурси краси, банки, виграні мільйони, доступні іномарки, 
прокладки і проблеми критичних днів... Дитяче буття набуває до-
рослого забарвлення, малюки прилучаються до ілюзорного, штуч-
ного, віртуального життя, яке істотно відрізняється від казкового, 
описаного у старих добрих книжках, проте приваблює, налашто-
вує, формує певні очікування. Дезорієнтує, а не орієнтує у житті. 
Впливає на життєві перспективи.

Змінилися сюжети ігор сьогоднішніх малюків: вони дедалі рід-
ше грають у школу, лікарню, пошту... Сьогодні діти відтворюють 
в іграх сюжети, пов’язані з нав’язаними їм деформованим дорос-
лим життям сферами — конкурсами, казино, банками, поліцейсь-
кими, комп’ютерними проблемами, офісними буднями, боротьбою 
кримінальних авторитетів... Змінилася і лексика дошкільнят: 
вони вживають «дорослі» слова, сленг, не розуміючи їхнього зміс-
ту. Доросле оточення стало значно голоснішим, енергійнішим, ба-
гатослівнішим і водночас брутальнішим, що негативно позначило-
ся на змісті і формі спілкування малюків. На це важко впливати, 
оскільки неможливо ізолювати дитину від оточення.

Різке розшарування населення України за матеріально-куль-
турним рівнем призвело до існування поряд дітей з багатих і бідних 
сімей, до створення так званих елітних дошкільних закладів. Не 
позначається на характері взаємин представників різних соціаль-
них груп, статусі у групі однолітків, системі цінностей, домаган-
нях, позиції, лексиці. На жаль, це питання не є предметом уваги 
вітчизняної науки. Проте спостереження дають підстави говорити 
про появу істотних для особистісного зростання дошкільника змін: 
діти з незаможних родин заздрять багатим, часто перебувають у 
залежності від них, учаться догоджати, відчувають до них супере-
чливі почуття, які межують з неприязню. І почуття багатих дітей 
характеризуються широкою гамою — від зверхності, зневаги до 
ніяковості, відчуття провини, незручності, бажання «відкупити-
ся», що теж є свого роду комплексом неповноцінності.

Зазначені тенденції деформують психіку «нових» дітей як пред-
ставників перехідної епохи, впливають на їхнє особистісне ста-
новлення. Наголосимо: невпевнена, конфліктна, деструктивна, 
демонстративна позиція людини завтра — родом з її дошкільного 
дитинства, результат нашого з вами відмовчування через склад-
ність та делікатність питання, неготовності його розв’язувати, 
відсутності відпрацьованих технологій. Однак навряд чи це може 

бути виправданням. Щоправда, життя завжди випереджає своє ві-
дображення в літературі, в тому числі й методичній. Тож почнемо 
з малого.

Спробуємо розглянути стан речей, назвати їх своїми імена-
ми, припустити ймовірні наслідки. Розпочати відверті розмови 
з батьками — коректні, виважені, обережні, проте обґрунтовані, 
переконливі. Розробити бесіди з дошкільниками на етичні теми 
в сучасній інтерпретації, допомогти їм реально оцінити життєві 
пріоритети, сенс людського буття. Пояснити, що матеріальний до-
статок не визначає морального обличчя свого носія. Частіше гово-
рити з дітьми, підтверджуючи реальними життєвими ситуаціями, 
що не все купується і продається. Намагатися природним шляхом 
гармонізувати взаємини дітей, зняти внутрішню напругу або упе-
реджене ставлення одне до одного. Внести у свідомість: усі люди 
рівні перед Совістю. Незалежно від віку, матеріального достатку, 
фізичної сили.

Головне, що потребує серйозних змін, — наша педагогічна пози-
ція, тактика і способи спілкування з дошкільниками, сам життєвий 
контекст. Обмеження роботи з дітьми масштабом групової кімнати 
перериває живий зв’язок з реальним життям, таким складним, су-
перечливим, далеким від зручної схеми. Але ж покликання, при-
значення педагога — не лише інформувати, пояснювати, відпові-
дати на запитання. Він має бути амортизатором, який пом’якшує 
життєві поштовхи, знижує вплив стресогенних чинників на свідо-
мість малюка, що тільки-но розпочинає свій життєвий шлях і за-
лежить від дорослого оточення. Педагогові часто доводиться бути 
свого роду психотерапевтом, який заспокоює, допомагає дитині ус-
відомити істину, звернутися по допомогу до власних резервних сил 
(організму, психіки, особистості).

Формуванню зрілого погляду на складні життєві проблеми та 
признання педагога має сприяти таблиця 1, в якій ми намагалися 
об’єднати єдиний ланцюг взаємопов’язані елементи різного масш-
табу — від узагальненого до конкретного. В ній зазначено вектори 
життя і водночас чинники, що впливають на його зміст та інтен-
сивність. Ланцюг складається з таких елементів: Людство — Ук-
раїна — Суспільство — Родина — Дитина.

Суперечливі, різноспрямовані тенденції в розвитку цивілізації, 
нашої держави, українського суспільства, родини як її важливого 
складника не можуть не позначитися на становленні дитини нової 
доби, коріння якої — в минулому, а потреби та мрії — у майбутньо-
му. Ось чому так важливо співвідносити зміст, форми і методи робо-
ти з дошкільнятами з ритмами й акцентами нового часу, його вимо-
гами, зокрема соціальною зрілістю, гнучкістю дитини, її умінням 
бути домірною життю. У зв’язку з цим важливою ланкою педаго-
гічної роботи має стати збагачення індивідуального досвіду дитини 
новими життєвими враженнями, вправляння її у вмінні самовизна-
читися, допомагати собі, уникати негативних подразників.
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Таблиця 1
Вектори життя і чинники, що впливають на його зміст та інтенсивність

Назва Зміст

Людство

Глобалізація, набуття ним окремих явищ загальносвітового ха-
рактеру;

поширення інтеграційних процесів у країнах з узгодженим 
економічним, екологічним і соціальним розвитком (відкриття кор-
донів, введення єдиної валюти);

переважання тенденцій до автономії в країнах несталого розвит-
ку, домінування в них ідеологічних аспектів життя над економіч-
ними і соціальними;

ескалація воєнних конфліктів в окремих регіонах світу, охоп-
лення ними дедалі більшої кількості країн;

непримиренність, непоступливість носіїв різних релігій, віру-
вань, світоглядів;

природні катаклізми в різних частинах світу (землетруси, повені, 
смерчі), усвідомлення людиною своєї залежності від природи;

динамізація життя, інтенсифікація діяльності сучасної людини;
висока насиченість життя   різного роду інформацією, визнання 

пріоритету ідей;
широке використання сучасної техніки, зростання попиту на 

нові технології;
підвищення вимог до мобільності, гнучкості, життєвої компе-

тентності людини;
домінування революційних процесів над еволюційними;
зростання ролі особистості.

Україна

Функціонування як країни з несталим розвитком, з неузгод-
женістю економічних та соціальних аспектів життя;

протистояння ідеологій у різних регіонах держави при перева-
жанні   моноістичної свідомості;

більша відкритість світу, наслідком чого є масове вторгнення 
різних культур і традицій;

стихійність, випадковість запозичень, незбалансованість орієн-
тацій на власну ментальність, національну ідентичність і на вход-
ження у європейський та світовий простір;

дефіцит робочих місць, несвоєчасна виплата заробітної платні, 
заборгованість державою коштів працюючим;

невизначеність критеріїв оцінки складності й значущості праці людей;
розширення можливостей самостійного вибору людиною сфери 

своєї діяльності;
ускладнення процесу доступу до вищої освіти, до культури 

внаслідок зниження доходів пересічного громадянина;
невизначеність стратегії розвитку держави у найближчі десятиріччя;
незбалансованість інтенсифікації життя із соціальним захистом 

людини.

Суспільс-
тво

Різке розшарування населення за матеріально-культурним рівнем;
надмірна комерсалізація;
підвищення вимог суспільства до професійних та особистісних 

рис людини, її життєвої зрілості та мобільності;
зростання кількості стресогенних чинників у різних сферах 

діяльності;
прагматизація життя, морально-духовний авітаміноз;

зняття табу на секс, на складні дорослі проблеми;
криміналізація життєвого тла;
переважання людей, які живуть за межею бідності;
зростання кількості безпритульних дітей і дорослих;
поява жебраків у транспорті, в підземних переходах;
поширення проституції, її помолодшання;
одноманітність та жорстка унормованість життя переважної 

більшості людей;
формалізація взаємин, домінування ділового спілкування над 

особистісним;
надмірно голосне навколишнє середовище;
проголошення прав і свобод людини.

Родина

Низькі соціальний захист та державна підтримка сім’ї;
зникнення сім’ї, до складу якої входять представники різних по-

колінь (трьох-чотирьох);
різне територіальне розміщення родичів дитини;
трансформація сім’ї як соціального інституту внаслідок трива-

лої відсутності батька (матері), що працюють за кордоном;
дитиною опікуються родичі, сусіди, знайомі;
батьки перетворюються на постачальників матеріальних благ;
невизначеність перспектив багатьох українських родин;
зміна родинних пріоритетів, домінування матеріальних ціннос-

тей над духовними;
зменшення кількості часу, відведеного батьками на спілкування 

з дітьми, зниження ролі спільної для родини праці, дозвілля;
формалізація взаємин дітей і батьків, існування у паралельному 

вимірі;
зведення багатьма батьками своєї місії до проголошення істини, 

контролю, зловживання негативними оцінками і покараннями;
фемінізація представників сильної і маскулінізація слабкої статі;
виховання хлопчиків переважно жінками;
зниження ролі родинних традицій.
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Дитина

Усвідомлення дитиною своєї належності до багатої або бідної родини;
зростання ролі грошей у житті рідних і близьких дитині людей;
більша порівняно з попередніми поколіннями обізнаність, тех-

нічна умілість малюків, відкритість інноваціям;
зростання престижу всього іноземного — одягу, іграшок, мови;
потяг до розваг, мандрівок, відпочинку за кордоном;
прагматизація мотивів вибору діяльності, друзів, партнерів;
зниження інтересу до дитячих сюжетів, книжок, прагнення до 

відтворення суперечливого, незбалансованого сьогодення дорослих;
ухилення від ризику, від самопокладання відповідальності за 

те, що не гарантує виграшу, успіху;
падіння чуйності, емпатії, безкорисливості, щирості;
збільшення кількості фізичних і психічних вад;

домінування процесів збудження над процесами гальмування, 
зростання проявів імпульсивності, тривожності, нервовості, агре-
сивності;

зростання недовіри до дорослого оточення.

Складність у тому, що сучасний дошкільник, з одного боку, лишається ди-
тиною з притаманними їй особливостями, а з другого — має відмінності, не 
характерні для дітей попередніх поколінь. Навряд чи хтось заперечуватиме, 
що сьогоднішній п’ятирічний малюк у цілому більш обізнаний і гнучкий, 
обачливий, виважений, раціональний, ніж учорашній. Це радує. А засмучує 
те, що наш маленький сучасник здебільшого менш щирий, відвертий, відкри-
тий і довірливий. Рідше буває співчутливим, відданим. Легше відмовиться від 
прихильності на користь розрахунку. Це викликає побоювання, що, дбаючи 
про розумовий розвиток дитини, ми зменшили увагу до найсуттєвішого для 
періоду дошкільного дитинства — безпосередності, безкорисливої прихиль-
ності, чутливої і довірливої душі, звички малюка довіряти дорослому, розра-
ховувати на нього, почуватися поруч з ним затишно, захищено.

У зв’язку з цим доречно зазначити: не лише у дорослих є претензії до дитини 
нової епохи. У такому ж становищі щодо нас опинився і дошкільник. І він чекає 
від дорослих не лише відповідей на легкі й зручні запитання, не лише того, щоб 
ми навчили його лічити, писати, читати. Адже не для того людина приходить 
у Світ! її основне призначення — вчитися бути людиною — корисною іншим, 
щасливою, здатною до продуктивної і конструктивної діяльності.

Щоб повсякчас розвиватися і вдосконалюватися, дитина має своєчасно 
дізнатися від дорослих про багато важливих речей, які ті обходять стороною, 
вважаючи їх незручними, недитячими, складними. Проте саме в дошкільно-
му віці в малюка вперше виробляється елементарне бачення світу, він прагне 
зрозуміти, в який спосіб і для чого прийшла людина на Землю, що таке «на-
родження» і «смерть», чому існують чоловіки і жінки, чим вони відрізня-
ються; що таке правда, краса, добро; звідки береться дощ, де живуть грім та 
блискавка, як тримаються на небі зорі, що таке Космос; чому хочеться плака-
ти й сміятися; чому існують заздрість, жадібність, ревнощі, совість; чому одні 
предмети корисні, інші — небезпечні, а більшість — цікаві людині...

Кількість цих запитань невичерпна, як невичерпне саме життя. І готових 
відповідей, однакових для всіх дітей не існує. Проте вихователь для дити-
ни — це той, хто все може. Тому треба готувати себе до напруженої творчої пе-
дагогічної роботи, яка принесе користь кожному вихованцеві, допоможе йому 
визначитися з простором «Я», співвіднести себе з простором «Ми», зорієнту-
ватися в тому, що в житті важливе, а що — не дуже; відкрити для себе, чого 
варто остерігатися, а де треба виявити сміливість; що таке «правильно» і «не-
правильно»; як жити по совісті тощо.

Оскільки не так уже багато аспектів життя, навіть з перелічених, висвіт-
люються у традиційних програмах, виникла необхідність переглянути зміст 
дошкільної освіти з метою його оновлення, збагачення й поглиблення; систе-
матизувати відоме з нових світоглядних позицій й водночас уточнити акцен-
ти, пов’язати матеріал з новим світоглядом, оновленою філософією життя.

У Базовому компоненті дошкільної освіти взято до уваги як те, що відріз-
няє сьогоднішнього дошкільника від його попередника, так і те, що лишаєть-
ся і лишатиметься типовим для дитини шести—семи років і означає специфі-
ку її життєдіяльності. Це, зокрема, такі особливості:

· надзвичайно висока прихильність до дитини дорослих — рідних, знайо-
мих, чужих;

· висока емоційна насиченість буття;
· безпосередність, щирість, відкритість реагування на події, явища, вчинки, 

результати діяльності тощо;
· відносна свобода від серйозних обов’язків; 
· освоєння довкілля через нерегламентовані види діяльності (сюжетну гру 

спілкування, самостійну художню діяльність);
· нездатність дитини довго концентрувати увагу на чомусь-комусь;
· домінування в житті дошкільника інтимно-особистісних контактів (порів-

няно з діловими);
· загальний, неспеціалізований характер знань, дій, здібностей переважної 

більшості дошкільнят;
· активне входження в свої основні соціальні ролі (члена родини, соціальної 

групи, вихованця тощо).
Виховуючи дітей перших шести—семи років життя, варто пам’ятати про 

особливе призначення цього періоду дитинства. Адже недарма він у люд-
ської істоти значно триваліший, ніж у тварин. У такий спосіб природа под-
бала про надання малюкові можливості оволодіти основними психічними 
функціями — мовленням, мовленнєвим мисленням, творчістю, абстрактним 
мисленням, довільністю поведінки та механізмами її контролю, широкою га-
мою соціальних почуттів. І ніякі інструкції, накази, директивні рішення не 
можуть прискорити нейрогенетичні та нейробіологічні процеси розвитку моз-
ку дитини. Не можна будувати споруду на ймення «Нова педагогіка», нівелю-
ючи значення фундаменту — розвиненого організму зростаючої особистості 
як важливого матеріального субстрату, основи. Людські закони не можуть 
вивершуватися над зваженими законами Природи. Дитинство для людини — 
унікальний час розвитку всіх основних психічних процесів. У цьому — його 
неповторність. Уся система дошкільної освіти має спрямовуватися на форму-
вання фізичних, емоційних та пізнавальних сил дитини, які становлять осно-
ву гармонійного розвитку її особистості. Адже протягом перших шести-семи 



1�2 1��

років життя відбувається елементарне становлення і розпочинається інтен-
сивний розвиток активного осмисленого ставлення малюка до дійсності. тому 
в дитинстві на першому місці має бути проблема загального розвитку, а не 
конкретних знань, умінь і навичок.

А поки що у полі уваги педагога мають бути фізична, психічна, соціаль-
на зрілість дошкільника (зрозуміло, домірна віку) як фундамент, на якому 
базується особистісне зростання. Адже саме в дошкільному віці формуються 
складні види діяльності, закладаються основи пізнавальних здібностей, дифе-
ренціюються поняття хочу — можу — повинен, складається загальна і конк-
ретна самооцінки, формуються елементи вольової регуляції поведінки і діяль-
ності, виникає потреба відчуття своєї причетності до навколишнього життя.

Благом є те, що багато з тих негативних проявів (егоцентризм, імпульсив-
ність, упертість, капризування, нестійкість бажань тощо), що з’являються 
саме на етапі дошкільного віку, мають тимчасовий, скороминущий характер. 
На кінець дошкільного дитинства складаються більш-менш сталі особливості 
особистісного реагування на те, що відбувається поруч; вибудовується ієрар-
хія мотивів — дитина починає усвідомлювати, в якій послідовності й чому 
доцільно діяти так чи інакше. Якщо емоційні, соціальні та інтелектуальні 
якості у цей період належно не розвиваються, з часом подолати наслідки цього 
буває важко, а подекуди й неможливо. Саме в дошкільному дитинстві малюк 
захоплюється грою та фантазуванням, з’являються ранні форми акцентуацій 
характеру (надмірне посилення окремих його рис, які підкреслюють своєрід-
ність реагування на певні чинники). Спостерігаються випадки прискореного 
або уповільненого психічного розвитку. Виникають перші дитячі страхи і 
фобії, прояви нервовості як хвороби особистісного зростання.

Дошкільник починає свідомо орієнтуватися у власних переживаннях; 
відбувається їх інтелектуалізація та вербалізація: малюк може елементарно 
проаналізувати свої переживання, розрізнити їх, розповісти про них іншій 
людині, співвіднести з причинами, що ці почуття продукували. Він здатний 
емоційно передчувати, передбачати ймовірні наслідки своєї поведінки. На кі-
нець дошкільного віку він дедалі чіткіше диференціює те, що має об’єктивне 
значення (для когось — чогось) і особистісний сенс (значення для себе, 
суб’єктивне ставлення до когось — чогось).

Традиційно центральною фігурою навчально-виховного процесу вважався 
педагог, внаслідок чого гіпертрофувалися вимоги, пов’язані з організацією, 
контролем, оцінкою зробленого ним та належною фіксацією цього у різних до-
кументах. Не заперечуючи повністю необхідності ведення певної документації, 
не можемо визнати природним стан речей, за якого увага педагога переноситься 
з дитини на оформлення паперів, в яких часто відображається не те, що реально 
відбулося, а те, що мало б відбутися, але з якихось причин не здійснилося.

На відміну від цього Базовий компонент дошкільної освіти визнає цент-
ром, точкою відліку педагогічної діяльності ДИТИНУ. Зміщення акцентів з 
дорослого на дитину має внести відповідні корективи у традиційну практику 
організації життя дошкільника. Йдеться про відмову від шкільної моделі, що 
складається переважно з унормованих у часі занять-уроків, основним змістом 
яких є математика і мова.

Базовий компонент не заперечує заняття як одну з можливих форм ор-
ганізації життєдіяльності дошкільника, проте не визнає його основною і, го-

ловне, — найпродуктивнішою для даного періоду життя малюка формою, бо 
чим менша дитина, тим більше значення в її житті мають гра, спілкування та 
продуктивна діяльність.

Зміст дошкільної освіти, який у цілому розкрито Базовим компонентом, 
а деталізуватиметься Державною базовою програмою, не становитиме склад-
ності для сучасного вихователя. Тож варто говорити не стільки про склад-
ність, скільки про його новизну, незвичність. Цей документ зорієнтований 
не на кон’юнктуру сьогодення, не на суб’єктивні й вельми плинні інтереси 
дорослих, а на об’єктивні закономірності психічного розвитку дитини на 
кожному етапі дошкільного дитинства, на потреби та пріоритети зростаючої 
особистості. Найперше, про що мають подбати дорослі, то це життєва компе-
тентність сучасного малюка і відповідна віку моральна зрілість. Отже, голо-
вною засадою організації навчально-виховного процесу стане врахування того 
особливого, що притаманне саме сьогоднішньому дошкільникові, і типового, 
характерного для дитини цього віку незалежно від історичного контексту.

1. 4. Базовий компонент дошкільної освіти: призначення, логіка структу-
рування та проблеми

Призначення нормативного документа
Обґрунтувати доцільність появи Базового компонента дошкільної освіти 

як першого у ряді нормативних документів нам допоможе аналіз специфіки 
цього важливого складника. Розглянемо схему 1, яка дасть уявлення про те, 
яким буде забезпечення Базового компонента.

Як бачимо зі схеми, до Базового компонента передбачено створення про-
грамно-методичного забезпечення, розрахованого як на педагогів різних со-
ціальних інститутів, так і на родини, а також безпосередньо дітей дошкільно-
го віку.

Схема 1
Схема забезпечення Базового компонента

Базовий компонент 
дошкільної освіти в 

Україні

Коментар до Базового 
компонента дошкільної 

освіти

Державна Базова про-
грама розвитку особис-

тості в дошкільному віці

Методичні рекоменда-
ції до Програми

Посібники для педаго-
гів з різних напрямів 

роботи

Книжки для батьків 
(родини)

Енциклопедія та зоши-
ти для дошкільників



1�4 1�5

Розробка цього нормативного документа надзвичайно актуальна те-
пер, коли державна дошкільна освіта відстоює своє право на виживан-
ня, здійснює інтенсивний пошук можливостей її збереження, модер-
нізації, оновлення принципів та цілей, гуманізації змісту і технологій 
виховання і навчання дітей. Він  має визначити вимоги до змісту та 
обсягу дошкільної освіти, її пріоритетів, які мають стати основою для 
оцінки поступної віку зрілості дитини, її життєвої компетентності.

Оскільки фундамент особистості закладається саме в дошкільному 
дитинстві, державі не байдуже, які засади виступатимуть основними 
у змісті першої ланки освіти, а Базовий компонент саме й відображає 
тенденції до гуманізації освіти, орієнтує освітян на цілісний підхід до 
особистості та її освіти, визнає за основні пріоритети життєву компе-
тентність та морально-духовний розвиток дошкільника, акцентує ува-
гу на необхідності узгодженості таких основних життєвих сил дитини, 
як прагнення до самовираження, саморозвитку і самозбереження.

Назву документа обрано свідомо. На наш погляд, «Базовий компо-
нент», по-перше, є більш гнучким, ніж «стандарт», формулюванням, 
оскільки фіксує «базовість» як первинну основу, фундамент, а «ком-
понент» — як складник неперервної системи освіти в цілому; по-друге, 
він точніше передає саму ідею документа, оскільки в основу Базового 
компонента покладено особистісно орієнтовану модель дошкільної ос-
віти, а особистість, як відомо, стандартизувати не можна. Принаймні, 
у повному розумінні цього слова. Адже творчість, індивідуальні про-
яви, статеві, типологічні особливості, конкретна біографія кожної ди-
тини вносять корективи у вікові та особистісні показники розвитку.

Важливою особливістю Базового компонента є те, що він фіксує са-
моцінність періоду дошкільного дитинства, його відносну самодостат-
ність, особливе призначення в розвитку людини, своєрідність, неза-
мінність, несхожість з іншими. Водночас він наголошує на важливості 
наступності між різними соціальними інститутами, насамперед роди-
ною, дошкільним закладом і школою.

Природно, що Базовий компонент дошкільної освіти відрізняється 
від стандартів загальноосвітньої школи всіх рівнів більшою питомою 
вагою розвивальних та виховних (порівняно з навчальними) аспектів. 
Тож забезпечити наступність між дошкільною і початковою шкільною 
ланками освіти не означає «підготувати дитину до школи». Ця спро-
щена установка у традиційному змісті дошкільної освіти нівелює роль 
значно важливіших для даного періоду дитинства завдань.

Як відомо, у перші 6 — 7 років життя в дитини розвиваються різні 
властивості. Одні з них є лише основою, своєрідною «заготовкою» для 
майбутнього (пізнавальні інтереси, довільне управління поведінкою, 
основи логічного мислення) і починають складатися на кінець старшо-
го дошкільного віку. Пік їхнього розвитку припадає на значно пізніші 
періоди життя дитини. Але є й такі якості, розквіт яких відбуваєть-
ся саме в дошкільному дитинстві. Це — образні форми пізнання світу 
і моральні почуття, які зв’язують малюка з іншими людьми. Надалі 
вони істотно впливатимуть на розвиток особистості школяра і дорослої 
людини.

Зміст Базового компонента дошкільної освіти ґрунтується на визнан-
ні важливості засвоєння дитиною у перші 6 — 7 років життя так зва-
них сенсорних еталонів, наочних моделей, які формуються в діяльності 
завдяки виробленим образним засобам і дають змогу, фіксуючи індиві-
дуальний життєвий досвід, застосовувати його для розв’язання нових 
задач. За об’єктивними законами розвитку дитини на етапі дошкільно-
го віку одним з найважливіших пріоритетів, заявлених Базовим ком-
понентом, є розвиток у неї почуття прихильності до людей — спочатку 
рідних і близьких, а з часом — до ширшого кола дорослих і однолітків 
як основи особистісної культури.

Цей нормативний документ більше, ніж чинні програми, підкреслює 
особливий, неповторний внесок дошкільного дитинства у формування люд-
ської особистості, акцентує увагу на тому, що головна мета системи дошкіль-
ної освіти — виховання гармонійно і різнобічно розвиненої особистості, 
створення сприятливих умов для реалізації кожною дитиною свого природ-
ного потенціалу. Дитина, яка не реалізувала в дошкільні роки тих чи інших 
можливостей, може досягти в майбутньому досить високих результатів у тій 
чи іншій галузі знань, проте гармонійним та різнобічним її розвиток вже не 
буде. Ось чому так важливо вже сьогодні посилити увагу до проблем узгод-
женого, збалансованого, гармонійного розвитку дошкільнят.

Базовий компонент дошкільної освіти визначає вимоги суспільства 
до розвитку, вихованості, навченості, освіченості дитини напередодні 
її вступу до школи, тобто у віці 6 — 7 років. Хоча більшість дітей сь-
омого року життя з 2001 року стають першокласниками, певна части-
на хлопчиків і дівчаток цього віку за об’єктивними показниками чи 
суб’єктивним вибором батьків ще залишається в дитячих садках. Отже, 
їх слід брати до уваги, не знімаючи з порядку денного проблеми семи-
річної дитини.

Проголошуючи цінність дитини, дитинства як особливого періоду 
життя людини, Базовий компонент привертає увагу педагогів до того, 
що «стандартом» у дошкільному віці має бути оптимальний для віку та 
індивідуальної історії життя дитини розвиток — його якість, темп, ди-
наміка. Саме тому в основу цього документа покладено якість розвитку 
дошкільника як особистості, міра актуалізації природного потенціалу 
кожної дитини. Відповідно до цього експертиза діяльності дошкільних 
освітніх закладів полягатиме у встановленні відповідності різнобіч-
ного розвитку дитини на момент закінчення терміну її перебування 
в дошкільному навчальному закладі і вступу до школи мінімально 
обов’язковим вимогам.

До обов’язкових вимог належать насамперед:
• фізичне, психічне і морально-духовне здоров’я дошкільника;
• компетентність дитини у сферах життєдіяльності «Природа», «Куль-

тура», «Люди» і «Я Сам»;
• сформовані базові якості особистості;
• збалансованість прагнення до самореалізації, саморозвитку і самоз-

береження;
• розвиток образних форм сприйняття світу, сформованість дитячої 

форми світосприйняття цілісного бачення світу;
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• розвиненість почуттєвої сфери, емоційної сприйнятливості та адек-
ватного реагування на події, вчинки, явища;

• довільність психічних процесів, володіння елементарними формами 
саморегуляції поведінки і діяльності;

• розвиток уяви як передумови креативності;
• елементарні форми логічного мислення;
• оптимістичне ставлення до життя, віра у власні можливості, наяв-

ність найпростіших форм життєвої перспективи.
Головне завдання дошкільної освіти на сучасному рівні розвитку 

цивілізації — не стільки дати дитині систему галузевих знань, скіль-
ки у доступній формі розкрити перед нею науку життя — сформувати 
практичні й життєво необхідні вміння, навчити орієнтуватись у нових 
умовах життя, знаходити своє місце серед інших, відчувати межу при-
пустимої поведінки, ініціювати доброчинність. З перших років життя 
малюка дорослі мають навчити його бути домірним (відчувати, що ко-
рисне, а що — шкідливе; братися за те, що відповідає твоїм можливос-
тям; володіти реалістичною самооцінкою, на яку можна покластися; 
не відступати від розпочатого, знаходити адекватні засоби досягнення 
мети, долаючи труднощі на цьому шляху; товаришувати з тими, хто 
прихильний до тебе, щирий, безкорисливий; гідно вигравати і програ-
вати; не боятися помилитися).

Зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої суб-
культури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, визнає пріо-
ритет у дошкільному дитинстві дитячих видів діяльності — ігрової, 
спілкування, самостійної художньої та предметно-практичної. Базовий 
компонент дошкільної освіти виходить з того, що в центрі уваги педа-
гога має бути дитина — її інтереси, можливості, прагнення, очікуван-
ня. Це означає, що не проголошуваною, а реальною має стати практика 
визнання пріоритету дитячого буття — насиченого, інтенсивного, під-
несеного, лише певною мірою унормованого, більше процесуального, 
ніж результативного, розміреного, а не напружено-змагального, тобто 
такого, що відповідає природі дошкільника.

логіка структурування
Базовий компонент має відмінну від чинних програм структуру.
Чому в основу структурування змісту дошкільної освіти не було пок-

ладено освітні галузі, як це зробила у своїх стандартах школа? На це 
існує кілька причин.

Причина перша: оперування освітніми галузями та навчальними пред-
метами означало б подальше сповідування шкільної доктрини як пріори-
тетної для виховання і навчання дошкільника; воно порушило б заявлену 
нашою концепцією ідею самоцінності дошкільного періоду дитинства, 
його специфічності та особливого значення у житті людини; воно закресли-
ло б виняткову роль дитячих видів діяльності для повноцінного розвитку; 
воно відвело б у тінь проблему особистісного становлення дошкільника — 
ключову для Базового компонента як нормативного документа.

Причина друга: традиційна шкільна модель у центр уваги звично 
поставила б педагога — інформатора, контролера, експерта, що теж 

порушило б наші концептуальні засади, оскільки Базовий компонент 
зорієнтований на дитину як на центральну фігуру.

Причина третя: оскільки дошкільник лише починає свій життєвий 
шлях, завдання дорослих — допомогти йому сформувати уявлення про 
світ як цілісність, єдність світів Природи, Предметів, Людей, Власного 
Я. Це — основа її дитячого світогляду. Передчасне виведення з життєво-
го контексту, введення маленької дитини у штучно створений доросли-
ми світ освітніх галузей гальмує розвиток у неї цілісної картини світу, 
спонукає до сприймання його крізь вузьку призму шкільних предметів. 
Чому в основу структурування змісту дошкільної освіти не було покла-
дено дитячі види діяльності? Насамперед з таких міркувань:

• провідною в дошкільному віці є гра, а вона, як відомо, з одного боку, 
діяльність полімодальна ( в ній дитина одночасно пізнає, розвиває 
почуття і вольові риси, вправляється фізично, набуває соціальної 
компетентності), з другого — процесуальна (необов’язкова, зовні 
жорстко не регламентована, її безпосередній результат — гарний 
стан і настрій дитини);

• сьогодні існують різні підходи до визначення видів діяльності — від 
звуженого (гра, праця, учіння) до розширеного трактування (гра, 
праця, учіння, спілкування, малювання, конструювання);

• якби в основі структурування змісту дошкільної освіти лежали види 
діяльності (навіть дитячі!), це засвідчило б пріоритет діяльнісного, а 
не особистісно орієнтованого підходу. Повторюємо: згідно з нашою 
концепцією точкою відліку в освітній роботі є дитина, а діяльність є 
контекстом, умовою її розвитку.
Ці акценти для нас принципові, тому вважаємо за потрібне їх уточ-

нити. Який підхід до структурування змісту дошкільної освіти було виз-
нано найоптимальнішим? Об’єктивний, життєво доцільний, цілісний, 
такий, що не суперечить основним концептуальним засадам, науково 
обґрунтований, який спирається на дитячу субкультуру. В основу пок-
ладено розроблену корифеями педагогічної та вікової психології модель 
(В. В. Давидов, О. М. Виноградова, В. С. Мухіна, Р. Б. Стьоркіна, В. А. 
Петровський), згідно з якою дошкільник відкриває світ в його цілісності 
та різноманітності як єдність чотирьох світів — «Природи», «Культу-
ри», «Людей» та «Самого Себе». Ці світи є основними, специфічними, 
домірними одна одній, збалансованими між собою сферами життя.

Саме сфери життя як об’єктивна реальність виступили основними 
елементами структурування матеріалів Базового компонента. Оскільки 
у документі, крім поняття «сфери», є й інші незвичні для пересічного 
педагога вирази, детальніше пояснимо та обґрунтуємо використані по-
няття у цілому і кожне з його складових окремо. Розглянемо наведену 
нижче схему-ланцюг:

Сфера — Змістові лінії — Індикатори
Що означає кожна з цих ланок?
Сфери — своєрідні вектори, виміри життя, які дають дитині змогу 

осягнути його і як цілісність, і крізь призму окремих його граней.
Змістові лінії. Під ними розуміють свого роду «тематичні блоки», 

«вузли», напрями розвитку дошкільника як особистості у кожній з 
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чотирьох сфер життєдіяльності, а в окремих випадках (наприклад, 
у складній за ієрархією сфері «Культура») і специфічні для неї види 
діяльності дитини (ігрову для змістової лінії «Світ гри»; образотвор-
чу, музичну, театральну, літературну — для «Мистецтва»). Змістові 
лінії водночас вказують і на відповідний напрям навчально-виховної 
роботи, охоплюючи всі найважливіші її складники. Кожна сфера міс-
тить дві-три змістові лінії, залежно від специфіки згрупованих ма-
теріалів та їх ієрархії. Замість поняття змістові лінії можна викорис-
товувати й синонімічне поняття субсфери.

Останнє у схемі-ланцюгу — поняття індикатори. Як відомо, інди-
катор — це вимірник, «реактив», «лакмусовий папірець», який до-
помагає зробити висновок про якість особистісного розвитку, його 
динаміку, відповідність — невідповідність віковій та індивідуальній 
нормі. По суті, він фіксує результати освітньої діяльності як показ-
ники повноцінності реалізації дошкільником свого потенціалу.

Якщо поняття сфера та змістові лінії використані у Базовому ком-
поненті, то поняття індикатори не зафіксовано текстом, воно передба-
чається, природно випливає з переліку особистісних досягнень старшого 
дошкільника, поданого у стовпчиках праворуч (подивіться на сторінку 
Базового компонента: зверху жирним шрифтом — назва сфери, нижче — 
назва змістової лінії, ліворуч — зміст освітньої роботи, основні її блоки, 
«вузли», праворуч — оптимальні для старшого дошкільного віку (пас-
портного, хронологічного) показники досягнень, очікувані результати.

Говорячи про результати, доцільно звернути увагу на те, що й у 
блоках освітньої роботи, поданих на сторінці зліва, і в очікуваних до-
сягненнях, сформульованих у правій колонці, увагу сконцентровано 
на двох обов’язкових складниках — досягненнях у розвитку свідо-
мості дитини (її знаннях, уявленнях, сприйнятті світу, переживан-
нях, прагненнях, ставленнях, цінностях, мотивах) та її поведінці 
(вчинках, вмілих діях, самостійній діяльності, проявах творчості, 
реальних виборах, прийнятих рішеннях). Саме збалансованість сві-
домого ставлення до життя з практичною умілістю засвідчує осо-
бистісне зростання, повноцінний розвиток дитини, сформованість 
у неї життєвої компетентності. Важливим індикатором становлення 
дошкільника як особистості є співвідношення в його життєдіяльності 
тенденції до споживання і творення. Адже особистість — це насампе-
ред творець, діяч, а не спостерігач, навіть розумний та обізнаний.

Доцільно звернути увагу на те, що в Базовому компоненті перехід-
ним до школи називається вік 6 — 7 років. Що це означає з огляду на 
тенденцію вступу до школи значної кількості шестирічних дітей? Це 
означає, принаймні, таке:

1.  Якщо за тих чи інших життєвих обставин, умов, особливостей 
не відвідуватиме школи навіть один відсоток від усієї кількості шес-
тирічних дітей, це робить неприпустимим зняття віку «7 років» з Ба-
зового компонента, оскільки порушуватимуться права цих малюків 
та їхніх родин.

2.  Шкала вікової стратифікації, обґрунтована корифеями науки, 
що чинна донині й ніким не відмінена, відносить вік «7 років» до пе-

ріоду дошкільного дитинства. Отже, шестирічна дитина може нав-
чатися у школі, проте за прийнятою шкалою вона перебуватиме на 
етапі дошкільного дитинства.

3.  Перехідний вік 6 — 7 років лишається одним з найскладніших 
і найважливіших для розвитку особистісної, фізіологічної зрілості 
дитини, становлення її психіки. Його варто розглядати не стільки 
з точки зору можливості інтенсивного залучення дитини до систе-
матичного організованого навчання, скільки під кутом зору доціль-
ності й корисності цього для конкретної шестирічної дитини.

4.  Оперуючи поняттями «шестирічна» або «семирічна» дитина, ми 
здебільшого апелюємо до паспортного віку, значно менше уваги при-
діляючи з’ясуванню її біологічного, психічного (психологічного), со-
ціального віку. Як вони співвідносяться? Чи збалансовані між собою? В 
якому з них дитина випереджає паспортну вікову норму, відповідає їй 
або відстає? Не знаючи відповідей на ці запитання, важко відповідально 
говорити про міру «готовності дитини до навчання у школі».

Отже, в Базовому компоненті перехідний вік позначається проміжком 
6 — 7 років, що передбачає ймовірність перебування шестирічної дитини 
в дошкільному закладі або в родині. Це природно ще й тому, що документ 
виходить з концептуальних засад, згідно з якими точкою відліку в розвит-
ку дошкільника є не формальні ознаки, а об’єктивні закономірності — ві-
кові новоутворення. Якість та динаміку особистісного становлення дити-
ни оцінюють за шкалою вікової стратифікації, а не за фактом перебування 
дитини в групі дошкільного закладу чи класі школи.

Відповідно до цього показники розвитку дошкільника подаватимуть-
ся в Державній базовій програмі на кінець кожного вікового етапу (віку 
немовляти, раннього віку, молодшого і старшого дошкільного віку). Це 
сприятиме підвищенню культури оцінювання педагогами життєвих до-
сягнень вихованців, виробленню ними оптимістичної гіпотези розвит-
ку кожної конкретної дитини, розумінню того, що розвиток — процес 
складний, переривчастий, який може мати не лише прогресивний, а й 
подекуди регресивний, застійний характер (що з часом минає). Тож пе-
дагог має навчитися зважати не лише на здобутки малюка, а й на помил-
ки, неуспіхи, прорахунки, оскільки вони є показниками його внутріш-
ньої роботи над освоєнням складного і суперечливого життя. Не варто 
поспішати фіксувати «відставання» чи «випередження» щороку — Ба-
зовий компонент орієнтує на доцільність підсумкового зрізу (отже, за 
дитиною можна спостерігати триваліший час, робити більш виважені 
й надійні висновки щодо темпів та інтенсивності її розвитку), який дає 
дитині більше шансів виглядати успішною.

Таким чином, Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педа-
гогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її ре-
ального впровадження, від налаштованості на майбутнє (підготовку до 
школи) — до турботи про повноцінне проживання дитиною сьогодення, 
від урочної форми організації життєдіяльності дошкільника —- до ор-
ганізації насиченого дитячого існування, від практики покрокового оці-
нювання та порівняння дитини з однолітками — до оволодіння наукою 
та мистецтвом терплячого спостереження за роботою особистісного 
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зростання дитини, до порівняння її лише із самою собою ( вчорашньою-
сьогоднішньою-ймовірною завтрашньою). При цьому варто пам’ятати: 
самих по собі знань дитини про різні сторони життя — замало, для виз-
начення життєвої компетентності дошкільника, вона повинна не лише 
знати, а й уміти, позитивно ставитися, адекватно діяти.

Тепер детальніше про структуру й зміст кожної із сфер життєдіяль-
ності, означених у Базовому компоненті дошкільної освіти.

Першим подано матеріал сфери «Природа». Це логічно, оскільки 
Природа існує і за відсутності в ній людини, а остання є її часткою. 
Отже, вона первинна, і з неї розпочато виклад змісту дошкільної освіти 
У Базовому компоненті. У цій сфері лише дві змістові лінії — «Природа 
планети Земля» і «Природа Космосу», які засвідчують взаємозв’язок і 
взаємозалежність складників Всесвіту, дають більш-менш наукове уяв-
лення про злитість природи.

Систематизуючи матеріали сфери «Природа», ми намагалися звіль-
нити їх від традиційної ідеї гегемонізму, домінування людини над При-
родою. Тепер їй відведено належне, відповідне філогенезу місце. Такий 
підхід з перших років життя орієнтуватиме дитину на пріоритет науко-
вого знання над людськими амбіціями. Крім того, ми відмовилися від 
жорсткого розподілу об’єктів природи на «живі» і «неживі», що не оз-
начає необхідності зразу відмовитися від звички оперувати цими кате-
горіями та здійснювати відповідний розподіл. Проте пропонуємо педа-
гогам зваженіше та обережніше ставитися до звичних оцінок. Сьогодні 
змінилися самі критерії визначення поняття «живий», розширилося 
коло об’єктів та явищ, які ми відносимо до цієї категорії.

Нам варто визнати обмеженість наших знань, їх відносність, схема-
тичність та спрощеність. То чи варто вносити у свідомість дитини наше 
обмежене уявлення про світ Природи як кінцеву та незаперечну істину? 
Ще менш певні наші уявлення про Космос, про який ми раніше говори-
ли в контексті його освоєння людиною, а не як про самоцінну складову 
Всесвіту, від якої Земля перебуває в безпосередній залежності і на яку 
впливає сама.

У сфері «Природа» зроблено акцент на таких моментах: сприйняття 
дитиною природного довкілля; диференціація нею властивостей, якос-
тей, станів природи та природних явищ; уявлення про рослинний світ 
(його різноманітність, будову та умови зростання), світ тварин (різно-
манітність, будову і спосіб життя) і людину (її діяльність, екологічно 
доцільну поведінку, зв’язок її здоров’я з екологічним станом довкілля). 
Матеріали спрямовують на розвиток у дошкільнят уявлень про Космос, 
основні планети, екологічно доцільну поведінку людини у Космосі.

Наступною у Базовому компоненті є сфера «Культура» — найсклад-
ніша за характером своєї інтеграції. У ній три змістові лінії, кожна з 
яких охоплює відповідну субсферу життєдіяльності дошкільника, важ-
ливу для її особистісного зростання — «Предметний світ», «Світ гри», 
«Світ мистецтва». Пояснимо логіку об’єднання зазначених змістових 
ліній у сфері «Культура».

Немовля ознайомлюється з навколишнім світом через свої дії з 
предметами і речами; дещо пізніше дитина відображає свої життєві 

враження в ігровій діяльності через різні сюжетні ігри, ролі, атрибу-
ти; паралельно з цим виникає і вдосконалюється її здатність переда-
вати враження від життя словами, лініями, кольором, жестами, ме-
лодією. Інтегроване поняття культура уособлює досвід дошкільника, 
характер осмислення й відчуття ним навколишньої дійсності, здат-
ність дитини регулювати власну активність суспільно схвалюваними 
засобами.

Змістова лінія «Предметний світ» спрямована на ознайомлення ді-
тей з об’єктами і речами рукотворного та духовного походження, ре-
зультатами людської праці. Обрана схема розподілу цих матеріалів, 
за якою малюк ознайомлюється з предметами найближчого оточення 
(житлове середовище) і тим, що знаходиться на відстані (поза житло-
вим середовищем). Матеріали, подані у цій сфері, спрямовані на роз-
виток у дітей практичної вправності, культури споживання і творчої 
діяльності, уміння ставити мету, діяти цілеспрямовано, долати труд-
нощі, реалістично оцінювати власні досягнення. Саме тут педагог сти-
кається з відсутніми у попередніх програмах, проте важливими для 
становлення особистості у дошкільному дитинстві поняттями, як то: 
споживання, створення, цілепокладання, особисті зусилля, склад-
ність, трудність, самооцінка. Усі вони безпосередньо стосуються та-
кого ключового для нашої концепції поняття, як вектор віддачі, міра 
особистісного внеску дитини у власне зростання, ступінь її врощення 
у життя, повнота реалізації своїх резервних сил.

Змістова лінія «Світ гри» у цілому містить знайомий практикам 
матеріал, проте більше, ніж раніше, сконцентрований на особистості 
дитини, а не її ігровій вправності як такій. Це й визначило завдання 
та основні напрями їх реалізації у змісті Базового компонента. Увагу 
зосереджено на грі як формі пізнання дитиною світу та відображення 
власних вражень про нього; визначенні та розгортанні ігрового сюже-
ту як показника особистісної зрілості, життєвої компетенції, змістов-
ності гри (це украй важливо сьогодні, коли ігрові сюжети трансформу-
ються у небажаному напрямі); оволодінні дошкільником правилами 
рольової поведінки; зв’язку його знань з ігровими можливостями; 
ролі іграшки як засобу формування світосприймання дошкільника, 
реалізації ігрового задуму, перетворення ігрового простору.

Змістова лінія «Світ мистецтва» містить матеріали, спрямовані на 
розвиток у дитини естетичного ставлення до світу через ознайомлення 
з творами мистецтва (образотворчого, музичного, театрального, літе-
ратурного), оволодіння мовою цих видів мистецтв, вдосконалення ху-
дожньо-практичної діяльності, прояв творчості. Ці матеріали не лише 
розкривають зміст дошкільної освіти у сфері мистецтва, а й містять 
вказівку на доцільність їх інтегрування, об’єднання під одним «да-
хом». Це допомагає педагогові, з одного боку, чітко усвідомити спе-
цифіку роботи в контексті кожного з видів мистецтв, з другого — за-
прошує до творчості, пропонує активніше застосовувати різні засоби 
та прийоми інтеграції різних видів мистецтва.

Третьою у Базовому компоненті дошкільної освіти є сфера «люди». 
У ній, як і в попередній, три змістові лінії — «Сім’я. Родина», «Інші 
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люди», «людство». Ця сфера містить здебільшого знайомий практикам, 
відпрацьований класичною та сучасною наукою матеріал, присвячений 
проблемі спілкування, формування у дошкільника соціальної компе-
тентності. Зміст цієї сфери спрямований на гуманізацію та гармонізацію 
взаємин дитини дошкільного віку з батьком і матір’ю, братами і сестра-
ми, представниками старшого покоління родини, іншими родичами; на 
уточнення уявлень про суть сімейного буття та родинні стосунки. Важ-
ливими завданнями є оснащення дитини умінням розрізняти людей за 
ознакою спорідненості (рідні — знайомі — чужі), віковими відмінностя-
ми (дитина — юнак — дорослий — старий), почуттям прихильності (сим-
патичні-байдужі — неприємні) та ознаками статевої належності (чолові-
ки — жінки).

Основне завдання сфери «Люди» — сформувати у дошкільника «від-
чуття іншої людини», вміння брати до уваги інших, рахуватися з їхні-
ми інтересами, можливостями, прагненнями, установлювати з ними 
стосунки. Матеріал систематизовано за принципом — від конкретного 
до загального, від найближчого оточення — до далекого. Детальніше 
про формулювання «Інші люди». Інші — означає не рідні. Це і знайо-
мі, і товариші, і чужі люди. Не лише як окремі особи, а як певні групи, 
співтовариства, спільноти. Це віддаленіші за батьків та інших родичів 
люди, з якими дитина може колись зустрітися або не зустрітися ніколи. 
Проте вона має вийти з періоду дошкільного віку з розвиненим почут-
тям прихильності до людей (навіть незнайомих), налаштованістю на 
контакти з усіма, з ким зведе життя. Адже не можна всіх любити, всіх 
поважати, всім симпатизувати. А чи варто всім довіряти? Це запитання 
потребує чіткої відповіді, яку сформулювати непросто. Бажано, щоб до-
шкільник ставився з довірою до пересічної людини. Довіра — вихідне 
почуття, точка відліку у фізичному, психічному і духовному здоров’ї 
маленької дитини. Якщо малюк входить у широке життя з недовірою до 
людей у цілому, йому важко просуватися по життю, він прагне усаміт-
нитися, уникнути контактів, про всяк випадок, не ризикувати. Зростає 
відлюдькуватим, недовірливим, тривожним. Зрозуміло, люди бувають 
різні. Декого краще справді обійти стороною. Проте важливо, щоб до-
шкільник сприймав це як виняток, а не як правило!

З огляду на важливість для сучасної дитини вміння орієнтувати-
ся в людському довкіллі, здійснювати в ньому конструктивні вибори, 
у сферу «Люди» було введено новий, відсутній у традиційних програ-
мах зміст роботи — розвиток уміння диференціювати людей за ознака-
ми віку, статевої належності, спорідненості, емоційної привабливості. 
Якщо параметри «спорідненості» і «віку» тією чи іншою мірою були оз-
начені у змісті дошкільної освіти попереднього періоду, то «статева на-
лежність» і «привабливість» не вважалися такими, що заслуговують на 
увагу. Проте і перші, і другі — однаково важливі складники особистіс-
ного зростання дошкільника, його статевої самоідентифікацїї, особис-
тих критеріїв вибору партнерів по діяльності, товаришів, друзів. Саме у 
Базовому компоненті з’явилися незвичні поняття — ототожнення статі 
із соціальними ролями, стосунки з дітьми ідентичної та відмінної статі, 
байдуже ставлення, неприязнь. Ці моменти важливі з огляду на те, що 

особистісне ставлення — важливий показник входження дошкільни-
ка у соціум. Передбачено ознайомлення дітей з такими узагальненими 
категоріями, як держава, народ, суспільство. Зрозуміло, йдеться про 
відповідні вікові, доступні дитині відомості, необхідні їй для загальної 
культури і для соціалізації як такої.

На відміну від трьох попередніх, сфера «Я Сам» є незвичною, а ма-
теріали, які в ній вміщено, фактично були відсутні у традиційних про-
грамах. Це пояснюється як об’єктивною їх складністю, психологічніс-
тю, так і поглядом на них як на необов’язкові для дитини дошкільного 
віку. Якщо у попередніх програмах і йшлося про дитяче «Я» та освітні 
завдання, пов’язані з ним, то лише у ракурсі фізичного здоров’я, прак-
тичної вправності, моральних проявів щодо інших, тобто під кутом зору 
функціональної придатності зростаючої особистості, що цілком відпові-
дало концепції навчально-дисциплінарної моделі дошкільної освіти.

Особистісно орієнтований підхід актуалізує проблему становлення 
дитячого «Я», суб’єктивних сил дошкільника (не лише його діяльності 
й поведінки, а й самосвідомості, внутрішнього життя, внутрішніх етич-
них інстанцій). Це вимагає від педагогів певної системи психологічних 
знань, професійного та особистісного самовдосконалення, впевненості у 
доцільності та можливості розгортання цього напряму роботи з дітьми. 
Приділяючи особливу увагу проблемі «Я» дошкільника, Базовий ком-
понент орієнтує на розвиток у дітей цього віку життєдайного самостав-
лення, при якому дитина виявляє до себе інтерес, орієнтується у своїх 
чеснотах і вадах, поважає і цінує себе, може незалежно від інших регу-
лювати власну поведінку, більш-менш реалістично себе оцінювати, від-
стоювати власну гідність, обґрунтовувати свою незгоду з іншими тощо.

Вводячи сферу «Я Сам» у Базовий компонент дошкільної освіти, ми 
виходили, по-перше, з визнання факту об’єктивного існування цієї сфе-
ри життєдіяльності людини; по-друге, з її важливості для становлення 
особистості в ранньому онтогенезі, коли закладається особистісна база; 
по-третє, з відсутності у вітчизняних програмах чітко визначених ос-
вітніх завдань, змісту й технологій розвитку дитячого «Я»; по-четвер-
те, з того, що в національному освітньому просторі з’явилися іноземні 
програми і проекти цього напряму, не адаптовані до наших соціальних 
умов та ментальності, які орієнтують на посилення індивідуалістичних, 
конкурентних тенденцій (що суперечить нашій концепції розвитку осо-
бистості у дошкільному дитинстві).

Украй важливо саме на початку життєвого шляху подбати і про здо-
ровий розвиток дитячого «Я», і про гармонію, збалансованість його з 
«Я» інших людей, про узгодженість простору «Я» всіх, з ким зводить 
життя. Саме цей новий, незвичний для більшості педагогів напрям пе-
дагогічної роботи може допомогти дошкільнику звільнитися від центра-
ції, егоїзму, штучного звеличування свого «Я». Можна і необхідно нав-
чити дитину бути самостійною, вірити у свої сили, покладатися на себе 
як помічника, орієнтуватися у тому, що корисно, а що — шкідливо.

У Базовому компоненті сфера «Я Сам» складається з трьох змістових 
ліній — «Я-фізичне», «Я-психічне» та «Я-соціальне». Пояснимо принцип 
структурування матеріалів даної сфери і зміст кожної змістової лінії.
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Оскільки кожна людська істота має тіло (своє фізичне, матеріальне 
«Я»), душу (своє внутрішнє психічне життя) і виконує певні соціальні 
ролі, змістові лінії ґрунтуються саме на цих засадах.

Дитина має орієнтуватися у будові свого тіла, призначенні та дії ос-
новних органів, мати елементарні знання та уявлення про роль у житті 
органів чуттів, про вікові зміни в організмі та умови його розвитку про-
тягом життя, усвідомлювати значення у цьому харчування, знати про 
процедури й засоби догляду за своїм тілом та умови його загартування, 
диференціювати стани здоров’я і хвороби, прагнути до здорового спосо-
бу життя, бути фізично вправною та витривалою, розрізняти людей за 
ознакою статевої належності й визначати свою власну, відчувати межу 
безпечної поведінки, допомагати собі у складних життєвих ситуаціях. 
Усе це передбачено змістом матеріалів змістової лінії «Я-фізичне».

Мабуть, змістова лінія «Я-психічне», виявиться найскладнішою 
за своїм спрямуванням та технологіями реалізації. Проте, оскільки в 
ній ідеться про душу дитини, вона має велике значення у становлен-
ні особистості. Якщо раніше ми ігнорували внутрішній світ дитини та 
проблеми, з ним пов’язані, це не означає, що їх не існувало. Тому, хай 
із запізненням, проте ми, дорослі, відкриємо перед дітьми святу-свя-
тих людського буття — внутрішнє життя, навчимо у межах, доступ-
них віку, орієнтуватися в ньому, виявляти інтерес, впливати на нього 
(стримувати емоції, регулювати стани, замислюватися про свої думки 
та наміри тощо).

Матеріали цієї змістової лінії упорядковані за науковою логікою, 
яка потребує пояснень. Як і в інших випадках, ми орієнтувалися на 
об’єктивні закономірності розвитку психіки (адже йдеться про «Я-
психічне»). Як відомо, слово «психіка» вказує на специфічну людську 
здатність дитини свідомо відображати світ через його активне пізнання 
(сприйняття, запам’ятовування, аналіз, порівняння, синтез, узагаль-
нення, аналогії), переживання (емоції та почуття), прагнення (бажан-
ня, наміри, які виражають налаштованість на активні дії). Завдяки сві-
домості як єдності пізнання, переживання і прагнень до активних дій 
дитина навчається ставити мету, планувати засоби її досягнення, пере-
дбачати ймовірні наслідки, регулювати свою поведінку та діяльність, 
виробляти оцінні судження, будувати елементарні життєві плани.

За цією логікою перша частина матеріалів змістової лінії «Я-психіч-
не» спрямована на розвиток у дошкільнят свідомості — здатності пізна-
вати навколишній світ і самого себе, виробляти відповідні ставлення до 
навколишнього й самого себе, розуміти свої прагнення, їх реальність 
чи далекість від життя. Це орієнтує на вироблення у дошкільника 
творчого ставлення до світу, здатності експериментувати, формулю-
вати запитання, відкривати проблеми, радіти з приводу можливості їх 
розв’язати, знаходити для цього адекватні засоби, об’єктивно оціню-
вати свої досягнення і прорахунки. Особливе місце належить ознайом-
ленню дошкільнят з абеткою людських емоцій, розвитку в них оптиміс-
тичного світовідчуття, сприйнятливості до зовнішніх впливів.

Друга частина матеріалів даної змістової лінії присвячена розвитку в до-
шкільнят самосвідомості — здатності сприймати себе ніби збоку, розмірко-

вувати з приводу самих себе, пізнавати себе, цінувати, самостійно регулюва-
ти власну поведінку і діяльність. Важливими складниками самосвідомості 
є: власне ім’я, самооцінка дитини, прагнення бути визнаною іншими, став-
лення до себе як до представника певної статі (хлопчика, дівчинки), уявлен-
ня про себе у часі (Я вчорашній — сьогоднішній — завтрашній), ставлення 
до своїх прав та обов’язків. Ці складники визначають основні напрями педа-
гогічної роботи з розвитку самосвідомості дітей як ядра особистості.

Не секрет, що розвиток самосвідомості — копітка, тривала і технологіч-
но складна робота. Підкреслимо: з погляду життєвої компетентності вона 
не менш важлива, ніж уміння читати та лічити. Проте останнім опікують-
ся і батьки, і педагоги, а перше розглядається як щось штучне, надумане. 
Вважати так — серйозна помилка, оскільки особистісно орієнтована модель 
дошкільної освіти висуває найвищі вимоги саме до сформованості у дитини 
механізмів самосвідомості — ідентифікації, диференціації, узагальнення, 
децентрації, рефлексії, совісті. А саме вони часто лишаються поза увагою 
вихователів і батьків.

Третя, остання змістова лінія сфери життєдіяльності «Я Сам» — «Я-
соціальне» спрямована на розвиток у дошкільнят умінь, пов’язаних з гар-
монійним, спокійним входженням у соціум, зокрема таких: пристосування 
до життя у нових умовах, комунікативні здібності, вміння адекватно пово-
дитися з рідними та незнайомими людьми, налагоджувати групову взає-
модію, визначати свій статус у групі однолітків, орієнтуватися у визначенні 
авторитетності тієї чи іншої людини, розуміти чужу точку зору, регулювати 
спільну з іншими діяльність, виробляти певну позицію щодо асоціальних 
чинників, коректно розв’язувати спірні питання, керуватися совістю як 
внутрішньою етичною інстанцією.

Зазначені напрями роботи пов’язані з попередніми, оскільки базу-
ються на фізичній вправності дошкільника та розвиненій самосвідо-
мості. На жаль, здебільшого їм теж не приділяється належної уваги, 
оскільки педагоги вважають їх «ліричними», другорядними порівняно 
з підготовкою до школи, ігноруючи при цьому той незаперечний факт, 
що основне призначення дошкільних навчальних закладів (як, до речі, 
й інших соціальних інститутів) — соціальний розвиток дитини.

Таким чином, сфера «Я Сам» у єдності своїх трьох змістових ліній акту-
алізує й розкриває перед педагогічними працівниками досить нові напрями 
роботи з дошкільниками, пов’язані з розвитком на ранніх етапах онтогенезу 
тілесного, душевного та соціального здоров’я як найважливіших складни-
ків особистісного становлення дитини.

Підсумовуючи сказане, можна зробити таке узагальнення: зміст Базо-
вого компонента дошкільної освіти має на меті вправляти маленьку дитину 
в двох основних галузях знань: у пізнанні свого власного «Я», своєї індиві-
дуальності в її тілесній, душевній та соціальній формах та у пізнанні умов 
життя, від яких її «Я» залежить і на які воно так чи інакше впливає — при-
родних, предметних та соціальних. За цією логікою з індивідуальністю до-
шкільника ознайомлює сфера «Я Сам», а з умовами життя — сфери «Приро-
да», «Культура» та «Люди».

Ця єдність є об’єктивно непорушною, відображає цілісність найваж-
ливіших складників розвитку дитини, вказує на шляхи забезпечення 
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життєвої гармонії, збалансованості частин цілого, актуалізує для педа-
гогів важливість рівноцінної, домірної віку дитини представленості у 
повсякденному житті всіх чотирьох напрямів роботи.

Проблеми впровадження у практику
Впровадження нового змісту дошкільної освіти, окресленого Базо-

вим компонентом, відбудеться не одномоментно за наказом зверху. Для 
осмислення, прийняття його педагогам було дано певний час. Заради 
цього — наш Коментар, наші систематичні зустрічі з керівниками ос-
віти та працівниками дошкільних закладів, постійна рубрика, що ве-
деться уже впродовж кількох років у журналі «Дошкільне виховання». 
Проте термін введення Базового компонента, визначений урядовими 
документами, наближається. Це — 2003 рік, що означає: часу на усві-
домлення незворотності модернізації дошкільної освіти лишається не 
так і багато.

Спробуємо осягнути разом перспективні напрями діяльності та про-
блеми, пов’язані з впровадженням Базового компонента у практику. 
Основні з них:

Психологічні (переорієнтація свідомості педагогів, оновлення систе-
ми цінностей та світогляду, внутрішня налаштованість на доцільність 
змін у дошкільній освіті, визнання обмеженості своїх психологічних 
знань, прагнення до самоаналізу та педагогічної рефлексії, усвідомлен-
ня необхідності вдосконалення психологічної служби, готовність до са-
мовдосконалення — професійного та особистісного).

Педагогічні, в яких виділимо чотири аспекти: конструктивну діяль-
ність (проектування змісту, форм і методів роботи на нових засадах; 
планування конкретних кроків у напрямі оновлення своєї педагогіч-
ної роботи, вироблення прогностичної моделі своєї діяльності в нових 
умовах тощо); організаторську діяльність (налагодження зв’язків з ін-
шими установами, залучення до участі у навчально-виховному процесі 
дошкільних закладів представників родин; упорядкування системи 
педагогічної роботи групи; надання пріоритету внутрішній дисципліні 
перед зовнішньою, показною); гностичну діяльність (посилення уваги 
до індивідуальних особливостей вихованців, їхнього життєвого досвіду; 
вироблення об’єктивної характеристики групи в цілому та кожної ди-
тини зокрема; встановлення типового та особливого в дітях; оцінюван-
ня ефективності методів, застосовуваних у роботі з ними; перенесення 
відпрацьованої технології у нові умови з одночасним контролем її адек-
ватності; об’єктивність в оцінці досягнень різних дітей; комунікатив-
ну діяльність (налагодження ділового та особистісного спілкування з 
дошкільниками; гармонізація взаємин з конфліктними дітьми; рівне, 
об’єктивне ставлення до всіх без винятку; гуманізація взаємин з батька-
ми; створення в групі позитивного мікроклімату; збагачення словнико-
вого запасу за рахунок нової термінології; використання експресивних, 
виразних (міміки, погляду, усмішки, виразної вокалізації), предметно-
дійових, зображувальних (поз наближення, віддалення, притягування 
тощо), вербальних (висловлювань, запитань, реплік, гумористичних та 
лагідних звернень) засобів спілкування; інтимізація спілкування одно-

літків між собою та дитини з дорослим; створення умов для усамітнення 
дитини; розширення простору «Я» дітей).

організаційні (перехід на сучасний зміст дошкільної освіти вима-
гає освоєння нових напрямів педагогічної роботи; актуальним є повер-
нення від шкільної моделі дошкільної освіти до «дитячої», оволодіння 
педагогами наукою і мистецтвом збереження дитячої субкультури; на 
часі переорієнтація з штучної та вузької визначеності обсягу та склад-
ності змісту роботи з віковою групою дошкільного навчального закладу 
до використання науково обґрунтованої шкали вікової стратифікації, 
що орієнтує на «зону найближчого розвитку» кожної дитини; важливі 
гнучкість і відкритість новим впливам, творче ставлення до організа-
ції життєдіяльності дітей на нових засадах, розширення ступенів їхньої 
свободи; усвідомлення того, що заняття не є пріоритетною для дошкіль-
ника формою організації життєдіяльності).

Методичні (у перехідний період зростає роль методичної служби, ви-
моги до її професіоналізму, культури цієї праці, уміння ознайомлювати 
педагогів із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки та 
практики. На методистові лежить відповідальність за те, щоб вихова-
телі не використовували одночасно програми навчання і виховання, 
які концептуально не збігаються або, ще гірше, суперечать одна одній. 
Особливу увагу слід приділити добору методичної, навчальної та нау-
ково-популярної літератури, яка висвітлює нові напрями педагогічної 
роботи та сучасні навчально-виховні технології, а також впровадженню 
в практику досягнень науки та передової практики).

Дидактичні (на часі збагачення й оновлення дидактичного матеріалу 
для роботи з дошкільнятами. Це стосується передусім нових напрямів 
роботи: ознайомлення з природою Космосу; статевого виховання до-
шкільників; розвитку в дитини самосвідомості; виховання совісті як 
внутрішньої етичної інстанції; збагачення словникового запасу дорос-
лих і дітей для освоєння всіх сфер життєдіяльності. Склалася непроста 
ситуація із забезпеченням галузі дитячою літературою сучасного зміс-
ту, яка співвідноситься з Базовим компонентом. Існує серйозна пробле-
ма не лише з наявністю добротної, сучасної, вітчизняної іграшки, а й з її 
відповідністю вимогам часу, потребам «нової» дитини).

Управління і контроль (впровадження нового змісту дошкільної освіти 
неможливе без урахування типу та форми власності закладу, регіональ-
них та національних інтересів, матеріального та культурного рівня бать-
ків, добору вихованців, специфіки педагогічного колективу, номенкла-
тури освітніх послуг того чи іншого дошкільного закладу, спроможності 
педагогів до експериментальної та інноваційної діяльності. Лишається 
нерозв’язаною проблема координації педагогічної діяльності різних со-
ціальних інституцій, відповідальних за розвиток, виховання і навчання 
дошкільнят. Потребує уточнення зміст поняття норма розвитку дитини, 
під якою слід розуміти не те середнє, що, як правило, фіксується, а те кра-
ще, чого може досягти конкретна дитина за відповідних умов. Керівник 
має усвідомлювати, що норма є культуро- і особистісно обумовленим, цін-
нісним поняттям, формувати освітню політику і стратегію її реалізації в 
регіоні, здійснювати правову регуляцію діяльності дошкільної системи 
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освіти на місцях, прогнозувати ринок освітніх послуг і нормативно-пра-
вове забезпечення його розвитку, відповідність «освітньому стандарту»).

Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (від 
того, хто працює з маленькою дитиною, значною мірою залежить ефект 
впровадження у практику Базового компонента. Актуальна проблема 
для педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації — над-
то повільне оновлення навчальних програм, навчальних планів, тем 
дипломних і курсових робіт. Сьогодні навіть провідні столичні закла-
ди освіти, відповідальні за якість підготовки педагогічних кадрів для 
дошкільної галузі, працюють здебільшого за старою тематикою, прак-
тично не співвідносять її з Базовим компонентом. Оновлення навчаль-
них планів, орієнтація педагогів на доцільність і незворотність впровад-
ження у практику особистісної моделі дошкільної освіти, їх оснащення 
знаннями сучасних вітчизняних та зарубіжних освітніх технологій, по-
силення уваги до експериментування та педагогічної творчості — важ-
ливі завдання сьогодення).

З наближенням терміну впровадження Базового компонента у прак-
тику та появи його програмно-методичного забезпечення дедалі біль-
шого значення набуватимуть моменти, пов’язані з експертною оцінкою 
діяльності дошкільного закладу в цілому, конкретних педагогів зокре-
ма. На що насамперед звертатиметься увага? На такі п’ять моментів:

1. Характер особистісно орієнтованої взаємодії вихователя з дітьми 
(чи враховує індивідуальні особливості дошкільнят, чи може їх визна-
чити та простежити динаміку; що може сказати про систему цінностей 
конкретної дитини, її інтереси, самооцінку, соціальні почуття, волю, 
базові якості, світогляд; як розв’язує проблему формування дошкільни-
ка як активного діяча, творчої особистості, індивідуальності).

2. Володіння педагогічними технологіями (яким — традиційним чи 
сучасним методам і технологіям віддає перевагу; наскільки адекватно їх 
застосовує, чи враховує конкретні життєву ситуацію, стан і настрій ди-
тини; чи здатний творчо використати програму й технології, чи схиль-
ний до експериментування; чи має авторський доробок).

�. організація розвивального середовища (обмежується організа-
цією та збагаченням предметного середовища чи рівномірно балансує 
різні складники розвивального середовища — природне, предметно -іг-
рове, соціальне — з внутрішнім життям самої дитини; чи виявляє твор-
чість при створенні розвивального середовища; чи здатний об’єктивно 
оцінити його розвивальний ефект).

4. Професійні смисли та установки (наявність чіткої педагогічної 
позиції, здатність її сформулювати, обґрунтувати, відстояти; ціннісні 
орієнтації у роботі; пріоритет здорового глузду і користі для розвитку 
дитини перед формальним функціонуванням; готовність та вміння бути 
для дітей порадником та заступником).

5.  Роль педагога у розвитку кожної конкретної дитини (динаміка 
особистісного розвитку дошкільника за певний проміжок часу; які но-
воутворення з’явилися за час перебування конкретної дитини у групі 
цього вихователя; наскільки захищеним почувається дошкільник у 
присутності педагога, чи охоче він відвідує дитячий садок).

Наведений перелік не означає ігнорування інших складників. Він 
лише показує ієрархію цих складників.

1. 5. особистісно орієнтована модель дошкільної освіти: зміст 
та шляхи реалізації

особистість — ключова категорія Базового компонента
Базовим компонентом, що є нормативним документом, заявлено пріо-

ритет розвитку дошкільника як особистості. Проблема особистісного зрос-
тання дошкільника сама по собі не є новою. Тією чи іншою мірою аспекти 
розвитку дошкільника, безпосередньо пов’язані з особистістю, висвітлю-
валися практично в усіх існуючих програмах — вітчизняних і зарубіжних. 
Це природно, оскільки поняття особистість — інтегроване і зачіпає багато 
сторін загального розвитку людини (фізичного, психічного, соціального).

Проте проблема особистісного зростання, тобто активного саморозвитку 
дошкільника, традиційно висвітлювалася лише в контексті розв’язання 
інших освітніх завдань, поверхово. На це були об’єктивні і суб’єктивні 
причини. Сьогодні, коли Національною Доктриною розвитку освіти в Ук-
раїні визнано пріоритет розвитку дитини як особистості, а Базовим ком-
понентом у цілому визначено основні напрями педагогічної роботи, спря-
мованої на розвиток дошкільника як особистості, прийшов час практичної 
реалізації даного підходу.

Освітяни мають свідомо і з розумінням справи поставитися до необ-
хідності поступового переходу від навчально-дисциплінарної моделі до 
особистісно орієнтованої. І це нам, які звикли фіксувати, скільки і чого 
знає — не знає дошкільник, зовсім не просто. Раніше педагог мав дати ди-
тині певну систему знань, умінь, навичок, щоб підготувати її до навчання 
у школі. Тож акцент робився на навченості лічби, читання, письма... Те-
пер, коли пріоритети змінюються, цього вже замало: навіть добре обізна-
на і вправна дитина не завжди відпрацьовує свій природний потенціал, а 
отже, може бути недостатньо розвиненою як особистість. Фіксація самих 
лише кількісних параметрів не наближає нас до реального запровадження 
особистісно орієнтованої моделі освіти. Чому?

Тому, що сутність особистості становлять не стільки можливості ди-
тини, її знання та навички, скільки потребово-мотиваційна сфера. Для 
уточнення цих позицій у Базовому компоненті дошкільної освіти введено 
поняття фонд «хочу» і фонд «можу». Їх диференціація не випадкова і пот-
ребує деталізації.

Оперуючи поняттям фонд, маємо на увазі резервні сили, потенційні мож-
ливості, нереалізовані ресурси, які дитина накопичила на своєму життєвому 
шляху і здатна в разі потреби актуалізувати. Якийсь час ці внутрішні жит-
тєві сили можуть бути зовні непомітними, вони наче дрімають, а за сприят-
ливих умов — «включаються», дають про себе знати. Фонд — це індивіду-
альний досвід (теоретичний і практично-чуттєвий), який є основою і 
рушієм конкретної поведінки, діяльності, вчинків дошкільника. Основ-
ними складниками «фонду» є можливості дитини (знання, уміння, навич-
ки, здібності, звички) і потреби (бажання, прагнення, наміри, ставлення, 
плани). В ідеалі можливості належить задіювати, а потреби — задовольняти 
(принаймні, найголовніші, значущі для особистісного становлення).
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У реальній практиці педагог звично дбає про розвиток можливостей ви-
хованця, що, безперечно, вкрай важливо. Водночас незрівнянно менше, а 
подекуди навіть неприпустимо мало, уваги приділяється розвиткові у пер-
ші шість-сім років життя фонду дитячого «хочу». А без належної уваги до 
потребово-мотиваційної сфери важко виховати особистість.

Лише збалансованість у процесі розвитку дошкільника фондів його 
«можу» і «хочу» гарантує повноцінність життя дитини. До того ж якщо ма-
люкові цікаве те, чим він зайнятий, він вправніше діє, швидше навчається. 
Якщо фонд «хочу» не береться до уваги, ігнорується дорослими або взагалі 
заперечується, особистісне становлення дитини гальмується, розвиток стає 
однобічним. Дитину можна багато чого навчити, якщо мобілізувати її осо-
бистісний досвід, власну активність. Проте не можна примусити її вико-
ристати свої знання на практиці, якщо це позбавлене для неї сенсу.

Отже, Базовий компонент наголошує на важливості дитячих фондів 
«можу» і «хочу», оскільки їх збалансованість сприяє особистісному зрос-
танню дошкільника.

Про особистість як інтегровану сутність
Ми не завжди чітко усвідомлюємо, кого саме маємо на увазі, вжи-

ваючи поняття «особистість». Внаслідок цього одні надто звужують, а 
інші — надміру розширюють його. Тож варто спинити увагу на понятті 
особистість і означити основні вектори його виміру. Водночас уточни-
мо, чи можна назвати особистістю дошкільника.

Відомий психолог О.М.Леонтьєв називав дошкільне дитинство пе-
ріодом первинного фактичного становлення особистості, отже поста-
новка питання про особистісне зростання дитини протягом перших 
шести-семи років життя є правомірною. Уточнимо зміст поняття.

особистістю називають соціальну істоту, яка вільно та відповідаль-
но визначає свою позицію серед інших. Тобто відповідально самовиз-
начається! Вдавшись до метафори, можна сказати, що особистість є 
розширенням кола індивідуальних свобод людини. Проте не за раху-
нок звуження кола свобод інших людей.

Розвиток дитини як особистості означає становлення протягом до-
шкільного дитинства особливої форми цілісності — «єдиномножин-
ності», яка включає такі чотири форми суб’єктивності:

1. Дошкільник як суб’єкт вітального ставлення.
2. Дошкільник як суб’єкт предметного ставлення.
3. Дошкільник як суб’єкт спілкування.
4. Дошкільник як суб’єкт самосвідомості.
Що це означає? А те, що, розвиваючись як особистість, дошкільник 

функціонує як носій фізичного і душевно-духовного начал; як актив-
ний суб’єкт поведінки і діяльності; як зацікавлений партнер спілку-
вання; як носій самосвідомості, індивідуального начала. Отже, він 
формує і розвиває свою власну природу, привласнює і створює предме-
ти культури, «обростає» колом значущих для нього людей, проявляє 
себе перед ними та самим собою.

Виходячи з цього визначення, головні; завдання реалізації осо-
бистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти — розвиток у дитини 

само-активності; самопокладання відповідальності; здатності само-
визначатися У життєвому просторі відповідно до вікових можливос-
тей; ціннісно ставитися до Природи, Рукотворного Світу, Людей і Са-
мої Себе.

Чи кожна дитина є особистістю? так, якщо виходити з розуміння по-
тенційної спроможності кожної психічно нормальної людини стати нею, 
«виробитися» особистістю пожиттєво. Ні, у сенсі того, що особистість — 
це вершина розвитку людини, отже, має фіксувати повноту реалізова-
ності нею потенціалу, активну життєву позицію. таким чином, різни-
ця між потенційною спроможністю кожної дитини стати особистістю 
і мірою реалізованості (нереалізованості) цієї спроможності визначає 
характер особистісного зростання на кожному етапі життєвого шляху.

Базовий компонент дошкільної освіти та майбутня Державна базова 
програма орієнтують педагогів на таку організацію життєдіяльності ди-
тини, яка збалансовує фонди її «хочу» і «можу»; узгоджує прагнення до 
самореалізації, саморозвитку та самозбереження; акцентує увагу на КОЖ-
НІЙ особистості, її індивідуальних особливостях, життєвому досвіді.

Головне, пам’ятати: розвиток особистості в дошкільному віці пере-
дбачає реалізацію потреби дитини в активності — не стільки в насліду-
вальній, виконавській (хоча і це важливо), скільки в ініціативній, твор-
чій, доступній їй, проте недооціненій дорослими. Активність — умова 
реалізації дитини в ролях суб’єкта життєдіяльності, що в міру сил впли-
ває на своє буття, домагається своїх прав, особистого часу, переваг; ін-
дивідуальності зі своїм життєвим досвідом, уподобаннями, статевими 
особливостями, темпераментом і характером, здібностями; соціальної 
істоти, яка здатна орієнтуватися, пристосовуватися і впливати на умови 
життя, налагоджувати стосунки, відповідально поводитися; носія зов-
нішності, фізичного тіла, про яке вміє дбати, оскільки має уявлення про 
основні закони його функціонування, показники свого здоров’я і небла-
гополуччя.

Базовий компонент дошкільної освіти акцентує увагу педагогів на 
необхідності змінити погляд на дитину як на цілком «задану» ззовні. 
Традиційно вважалося, що розвиток дошкільника визначається пе-
реважно змістом його навчання дорослими. Проте дитина формується 
не лише під впливом спеціально організованого навчання, а й завдяки 
власній активності, в результаті спонтанних впливів, самостійних жит-
тєвих відкриттів. отже, навчання — важливий, але не єдиний чинник, 
що визначає зміст та логіку розвитку дитини.

Дехто вважає, що чим повніше й точніше дитина відтворює задані до-
рослим зразки й нормативи, тим вищою є її активність. Насправді це не 
так. Якщо приділяти головну увагу формуванню у дошкільника адап-
тивних форм активності, тобто вихованню в нього слухняності, звички 
діяти за розпорядженнями та заданими стандартами, в нього розвивати-
муться одноманітні форми свідомості й поведінки. Не можна ігнорувати 
індивідуальні відмінності в діяльності дитини, вважати їх небажаними, 
такими, що ускладнюють процес оцінювання.

Базовий компонент орієнтує на розвиток творчої, перетворювальної ак-
тивності дитини, її дослідництва, раціоналізаторства, самостійного пошу-
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ку відповідей на запитання. Тому доцільно акцентувати увагу не стільки 
на заняттях, скільки на організації самостійної діяльності дитини пізна-
вальної, вольової, почуттєвої, мовленнєвої, вибіркової, конструктивної, 
створювальної, продуктивної, предметно-практичної, соціальної.

Набуття знань та вмінь, важливих для дитини з погляду дорослого, 
може не бути особисто значущим для дитини. За таких умов паралельно 
існують мовби дві логіки — з одного боку, дитяча, з іншого — доросла, 
які рідко збігаються, а частіше істотно різняться. У таких випадках пе-
дагог робить висновок: дитина помиляється, вона не знає, не розуміє. 
А, по суті, він просто ігнорує власне бачення дитиною світу, її індивіду-
альні враження. Оскільки вихователь при цьому виявляє незадоволен-
ня дитиною, та починає напружено вгадувати, чого чекає від неї авто-
ритетний дорослий і, прагнучи йому догодити, заганяє всередину свою 
інакшість. З часом кількість проблемних запитань зменшується: дити-
на звикає відтворювати готові схеми, стає «зручнішою». А ми, дорослі, 
марно радіючи цим «досягненням», не помічаємо поступового відчу-
ження маленького вихованця від активного пізнання світу, від педагога 
як носія інформації про нього.

Концепція розвитку дошкільника як особистості, покладена в основу 
змісту Базового компонента, спрямована на посилення уваги педагогів до 
того факту, що активність дитини завжди пов’язана з її індивідуальни-
ми цілями, намірами, потребами, інтересами. Що це означає? Що ми з 
вами не можемо просто передати, нав’язати своїм підопічним суспільні 
цінності, бо маємо узгодити їх з особистими, суб’єктивними цінностями, 
які становлять зміст внутрішнього світу, джерело активності дитини.

Свідомість як ядро особистісного зростання формується через само-
активність. Тому таке важливе поєднання обох джерел активності до-
шкільника — його власної діяльності та діяльності, спільної з дорос-
лим, в яку обидва суб’єкти внесли частину свого досвіду. Засвоювати 
для маленької дитини означає поєднувати продукти чужого досвіду зі 
своїми власними. Отже, маємо навчитися не силоміць нав’язувати ма-
люкові суспільний досвід, накладати його на власний досвід дитини, не 
просто задавати той чи інший науковий зміст, а й з’ясовувати, наскіль-
ки йому відповідає індивідуальний досвід дитини, наскільки їх можна 
узгодити, які методи і засоби використати з цією метою в кожному кон-
кретному випадку.

Дбаючи про особистіше зростання дошкільника, варто, оцінюю-
чи його, виходити не стільки з кінцевих результатів засвоєння знань, 
скільки з того, яких особистих зусиль це вартувало малюкові. Як ві-
домо, один і той самий результат може коштувати вихованцеві різних 
фізичних, інтелектуальних, емоційних, вольових зусиль. Одна дитина 
використовує раціональні засоби, діє самостійно і творчо, інша — йде 
шляхом запозичень, одноманітних непродуктивних спроб, знаходить 
розв’язок випадково або за допомогою ззовні. Отже, вектори віддачі, 
особистісного внеску в навчальне досягнення в цих випадках різні.

Орієнтація змісту дошкільної освіти на особистість означає посилен-
ня уваги не стільки до організації, оцінки та контролю того, що засвоїла 
дитина, скільки до того, як це відбувалося — чи проявляла вона пере-

творювальну активність, чи прагнула відійти від шаблону, чи вносила 
щось своє. Якщо знання не пропущене дитиною крізь власний досвід, 
воно ніколи не стане для неї значущим.

Реалізація досвіду творчості дошкільника передбачає створення різ-
номанітного, варіативного середовища, врахування педагогом індивіду-
ального життєвого досвіду дитини, її особливостей, надання їй права ви-
бору, можливості приймати самостійні рішення, припускатися помилок, 
знаходити шлях до виходу з них. Доцільно практикувати використання 
індивідуальних програм розвитку, виховання та навчання дитини.

Отже, навчально-виховний процес має на меті «привести до ладу 
всю особистість», узгодити, збалансувати її внутрішнє життя (прихо-
ване від тих, кому дитина не довіряє, потаємне, тонко організоване) із 
зовнішньою активністю — діями, поведінкою, вчинками, діяльністю; 
узгодити внутрішню і зовнішню активності з правилами природо- та 
культуродоцільності; гармонізувати життя малюка.

Щоб процес «упорядкування» був продуктивним, педагог має усві-
домлювати структурну організацію особистості та пов’язані з нею на-
прями навчально-виховної роботи. Зауважимо: традиційно більшість з 
них лишається в тіні або просто не актуалізується, оскільки вони не-
зручні для обрахунків та звітів, потребують уваги до кожної дитини.

Детальніше проаналізуємо означені у схемі 2 структурні компоненти 
особистості.

Дитячий світогляд. Під ним розуміють знання і досвід дошкільника, 
які дають йому змогу здобути відносно цілісне уявлення про світ, зумо-
влюють його життєві орієнтації, ставлення до навколишньої дійсності 
та самого себе. Не варто гадати, що світогляд — результат лише теоре-
тичного освоєння дитиною світу. Він акумулює результати всіх видів 
ставлення до світу — практичного, теоретичного, чуттєвого, ціннісного 
і виступає формою його духовно-практичного освоєння, вищим рівнем 
соціалізації дошкільника як особистості. Світогляд є своєрідною ду-
ховною «призмою», що визначає життєву позицію особистості, формує 
ціннісні орієнтації, систему поглядів дитини на природу, рукотворний 
світ, людей та саму себе, надає сенсу цілям, планам, намірам.

Чи правомірно говорити про формування світогляду дошкільника? 
Не лише правомірно, а й необхідно! Саме перший схематичний обрис 
цілісного дитячого світогляду — одне з основних новоутворень до-
шкільного дитинства. Малюк не може жити у безладі, хаосі. Все, що він 
сприймає, він прагне упорядкувати, віднайти закономірні відносини. 
«Дитячість» елементарних форм свідомості виявляється насамперед у 
тому, що, чим молодша людська істота, тим більше вона ладна поясни-
ти все у житті результатами діяльності людини, мораллю. Це зумовле-
но віковими особливостями: у центрі дошкільного дитинства перебуває 
людина, і малюк має оволодіти правилами моральної поведінки, при-
йнятим у суспільстві «стандартом». Саме  тому він переносить людсь-
кі проблеми на все: «сонце рухається, щоб людям було світло і тепло». 
«Зорі на небі, тому що їх космонавти туди кинули». «Місяць існує для 
того, щоб до нього можна було долетіти». «Сни беруться з голови, їх по-
казує хтось як мультфільми»...
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Будуючи картину світу, дитина вигадує, винаходить теоретико-прак-
тичну схему, свого роду концепцію світу. Внаслідок суперечності між 
інтелектуальними можливостями дошкільника та його високими пізна-
вальними потребами виникає певна «ніша», яку ми, дорослі, маємо 
виважено заповнити, щоб наші хлоп’ята і дівчатка могли більш-менш 
гармонійно перейти від світових, глобальних проблем, які їх так цікав-
лять, до освоєння елементарних речей. Отже, педагогам слід своєчасно 
подбати про відповідність між пізнавальними потребами дошкільника і 
тим, чого його навчають у дитячому садку, а згодом — і в школі.

Схема 2
Структурні компоненти особистості

Потребово-
мотиваційна 

сфера

особистість  
дошкільника

Базові 
якості

Дитячий 
світогляд

Вольова 
сфера

емоційна 
сфера

Самосвідомість

Другий складник структури особистості — особиста свідомість, або са-
мосвідомість дошкільника. З нею пов’язане усвідомлення дитиною свого 
обмеженого місця у житті, своєї причетності до Природи, Культури, Людей. 
Виникає усвідомлення власних можливостей, дитина починає розуміти, що 
далеко не все їй під силу. Закладаються основи самооцінки, образу-Я, еле-
ментарної Я-концепції. Дошкільник оцінює свої особистісні якості (пози-
тивні і негативні), своє місце в системі суспільних відносин. Народжується 
здатність до рефлексії (погляду й аналізу самого себе), децентрації (звільнен-
ня від егоїстичних тенденцій), саморегуляції діяльності і поведінки (вини-
кають зачатки совісті як внутрішньої етичної інстанції). Предметніше про 
самосвідомість йтиметься у розділі, присвяченому сфері «Я Сам». Тут лише 
означимо основні напрями роботи з розвитку самосвідомості:

• усвідомлення дитиною свого індивідуального імені, прийняття його, 
знання його дитячих і дорослих форм, утвердження власної гідності че-
рез розуміння цінності свого імені, ідентифікація з ним;

• прийняття свого зовнішнього образу, зовнішності, формування образу 
власного тіла;

• розвиток у дитини особистих домагань та визнання її чеснот і досягнень 
значущими для неї людьми;

• усвідомлення дитиною своєї статевої належності, статева ідентифіка-
ція та диференціація; прийняття чеснот своєї статі, орієнтація в них;

• усвідомлення дитиною себе у часі (минулому-теперішньому-майбут-
ньому), переживання нею своїх фізичних і духовних змін протягом 
певного часу, формування елементарних форм життєвої перспективи;

• орієнтація у своїх правах та обов’язках;
• формування реалістичної самооцінки, здатності співвіднести її з 

об’єктивними досягненнями та оцінними судженнями інших, умін-
ня покладатися на власну думку;

• життєдайне самоставлення у просторі — часі життя.
Із сказаного вище стає зрозумілим, наскільки актуальною є пробле-

ма психологічної освіти та самоосвіти дошкільних працівників. Про це 
доцільно подбати заздалегідь, мобілізувавши колись набуті знання, чи-
таючи літературу з цих питань, присвячуючи їм семінари, педагогічні 
ради, батьківські збори, індивідуальні консультації.

Третім складником особистісного зростання дошкільника є опти-
мальна для віку модель потребово-мотиваційної сфери. Протягом до-
шкільного дитинства розвиваються смислові орієнтації у довкіллі: 
малюк освоює моральні правила і норми, оволодіває соціально схвалю-
ваними формами поведінки, прагне поводитися правильно. Закладають-
ся його внутрішні етичні інстанції, формується елементарна система ди-
тячих цінностей та інтересів, розвивається здатність до саморегуляції, 
виникає супідрядність мотивів — менш важливі поступаються місцем 
пріоритетним. Дитина починає керуватись у своїх вчинках моральними 
(обов’язком, самоповагою, співчуттям), пізнавальними (допитливістю, 
подивом, сумнівом) та естетичними мотивами (почуттям красивого). 
Боязнь покарання та прагнення заслужити схвалення поступаються 
місцем соціальним мотивам.

Дедалі більшого значення набувають мотиви досягнення успіху, вста-
новлення контактів з різними людьми, самоствердження, домагання 
визнання. Дитина навчається брати до уваги інших, виявляти толеран-
тність до несхожої на власну точки зору, відстоювати простір свого «Я», 
власні інтереси та бажання. Потребово-мотиваційна сфера — сутнісна 
для особистісного зростання дошкільника і вимагає до себе пильної ува-
ги педагога. Важливо не лише те, що і як вивчає дитина, а й те, чому, 
для чого вона робить так, а не інакше. По суті, моральне достоїнство ди-
тини як особистості визначає мотив, що спонукав її до дії. Ось приклад. 
Дівчинка пропонує подружці допомогу. Ви радо схвалюєте її, хоча й не 
знаєте, чому вона це робить. Справді хоче бути корисною? Пожаліла 
подругу? Хоче сподобатися своєю вправністю дорослому? Демонструє 
на «слабшій моделі» свою вищість? Не знаючи відповіді на ці запитан-
ня, важко бути об’єктивним.

Важливим складником особистості дитини є розвиненість емоційно-
почуттєвої сфери, насамперед соціальної спрямованості, соціальних 
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сил, які мають емоційне забарвлення. Тут педагогічні зусилля мають 
спрямовуватися, з одного боку, на збалансування у малюка «почуття 
Я», про яке йшлося вище, з «почуттям іншого» (однобокий розвиток 
індивідуальності особистості за рахунок її соціальності може призвес-
ти до сумних результатів), з другого боку — на розвиток культури ви-
явлення почуттів, адекватної реакції на життєві події. Нерозвиненість 
почуттєвої сфери, емоційної сприйнятливості та чуйності продукують 
соціальну байдужість, інертність, «глухоту» щодо інших. Соціально й 
емоційно нерозвинена дитина характеризується дефектом особистісно-
го зростання, вона не вміє співчувати, позбавлена могутнього джерела 
духовного життя, зосереджена на собі та своїх проблемах. Завдання пе-
дагога — окультурити соціальні почуття як щодо їх активного прояву, 
так і вміння стримати імпульсивні поривання. Домірність переживань 
реальним життєвим подіям та ситуаціям — важливий показник емоцій-
но-соціального розвитку дошкільника, його повноцінного особистісного 
зростання.

Наступний складник особистісного зростання дошкільника — воль-
ова сфера, вміння підпорядкувати свою поведінку досягненню конк-
ретних цілей, долати труднощі на шляху до них. Вона вимагає високих 
форм орієнтувальної діяльності, вміння діяти цілеспрямовано, регулю-
вати власну активність. На відміну від імпульсивної, довільна поведінка 
передбачає вміння формулювати мету, планувати свої дії, контролюва-
ти їх, співвідносити реальне досягнення із задумом. Довільна поведінка 
прямо пов’язана з поняттями вектор віддачі та особистісні зусилля, про 
які йшлося раніше. Важливо, щоб дошкільник навчився не лише діяти 
відповідно до конкретної мети, а й свідомо гальмувати протилежні на-
міри, приймати рішення на користь вольового вчинку в ситуаціях вибо-
ру, не піддаватися безпосередньому емоційному пориванню, керуватися 
правилами поведінки, діяти цілеспрямовано. Вміння регулювати свою 
поведінку — важлива передумова життєвої компетентності дитини.

Останнім з означених у схемі складників особистісного становлення, 
а отже, і відповідно напрямом освітньої роботи, є розвиток у дошкіль-
ному віці особистісних якостей, насамперед моральних — найважливі-
ших характеристик дошкільника, які визначаються індивідуальними 
особливостями і пов’язані з різними сферами життя та видами діяль-
ності дитини. Оскільки особистісних якостей досить багато, доцільно 
диференціювати їх за ступенем значущості для становлення дошкіль-
ника. З цією метою введено поняття базові якості, тобто основні, найго-
ловніші, визначальні. Оскільки базові якості особистості є результатом 
індивідуального життєвого досвіду дитини та зовнішніх впливів (вихов-
них, навчальних), їх можна розглядати як вершинні показники конс-
труктивності, продуктивності життєдіяльності дошкільника, реаліза-
ції ним свого особистісного потенціалу. Образно кажучи, базові якості 
особистості можна порівняти з цеглинками, з яких формується життєва 
позиція дошкільника «Я-у-Світі», система ціннісних ставлень до При-
роди, Культури, Людей та Самого Себе.

До базових, а отже, основних, опірних якостей, що виступають важ-
ливим показником особистісного зростання дошкільника, ми відноси-

мо наведений нижче у таблиці 2 перелік. Якості, що увійшли до нього, 
слід вважати пріоритетними, особливо значущими для розвитку дити-
ни. Щоб педагогам було легше визначитися з відповідними напрямами 
навчально-виховної роботи, детальніше розглянемо зміст кожної з оз-
начених базових якостей. Це тим важливіше, що в Державній базовій 
програмі про них йтиметься у кожному розділі, оскільки на різних ета-
пах дошкільного дитинства значення даного набору базових якостей 
зберігається, хоча змінюються роль, форма, повнота, зрілість і стійкість 
прояву кожної з них.

Таблиця 2

Пріоритетні якості особистісного зростання дошкільника

Назва Зміст

Самостійність

Здатність дошкільника діяти незалежно від 
керівництва і допомоги ззовні, звертатися по до-
помогу в разі об’єктивної необхідності, ефективно 
використовувати її в подальшій діяльності, від-
мовлятися від передчасної допомоги; ініціюва-
ти власні рішення, в різних життєвих ситуаціях 
покладатися на свій досвід, довіряти власним 
можливостям, бути здатним до самоорганізації, 
спроможним відстояти істину у суперечці, самому 
виробити судження з приводу  когось — чогось.

Працелюбність

Усвідомлення дошкільником правила: непри-
родно бути пасивним, якщо ти здоровий — нор-
мально перебувати у  діяльному стані; розуміння 
необхідності й корисності трудових зусиль та їх 
практичних результатів; звичка легко включа-
тися у діяльність, домагатися високих стандар-
тів якості; намагання вийти за межі мінімально 
обов’язкової норми, перевиконувати її; здатність 
вносити у продукт своєї праці корективи, вдоско-
налювати його.

людяність

Уміння брати інших до уваги, рахуватися з 
відмінною від власної точкою зору, визнавати чес-
ноти і переваги інших людей; здатність розуміти 
інших, ставати на їхнє місце, співпереживати, за 
власним бажанням надавати допомогу; робити лю-
дям добро, не розраховуючи на винагороду; адек-
ватно відгукуватися на горе, неуспіх або погане 
самопочуття інших, відповідно коригувати власну 
поведінку; вміння прощати.
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Самолюбність

Орієнтація у власних чеснотах і вадах; здат-
ність відстоювати власну гідність, розширювати 
простір свого «Я»; вміння покладатися на себе, 
довіряти самооцінці, співвідносити   свої домаган-
ня з можливостями; небайдуже ставлення до дум-
ки про себе авторитетних людей; реалізація своїх 
прав,   якісне виконання обов’язків; збалансо-
ваність прагнень до самореалізації, саморозвитку і 
самозбереження; гідний виграш і програш.

Спостережливість

Вміння не лише дивитися, а й бачити; помічати 
істотне, виділяти однакове, схоже, відмінне, особ-
ливе; уважно стежити очима за кимось — чимось, 
концентрувати на них увагу, зосереджуватися на 
певних об’єктах; здатність вивчати, аналізувати, 
знаходити знайоме в новому і нове у знайомому; 
вміння зосередитися на комусь — чомусь протя-
гом певного часу.

Відповідальність

Серйозне ставлення до обов’язків, здатність на-
давати перевагу обов’язку перед розвагою; відпові-
дати перед іншими за свої рішення та їхні наслід-
ки; дотримання даного комусь слова, виконання 
обіцянки; послідовність у словах та вчинках; від-
чуття межі припустимої поведінки; бажання само-
вдосконалюватися; готовність визнати свої помил-
ки, повинитися, розкаятися; вміння з власного 
бажання братися за складну або копітку справу.

Розсудливість

Уміння розмірковувати, логічно й послідовно 
викладати свої думки, орієнтуватися на здоровий 
глузд, формулювати судження з приводу когось — 
чогось, робити висновки, висувати припущення; 
здатність обговорював ти з іншими свої   проблеми, 
розповідати про них, вести бесіду, зважувати «за» 
і «проти»; виявляти інтерес до нової інформації, 
до розв’язання проблемних ситуацій, до розкрит-
тя сутності подій і явищ.

Справедливість

Здатність керуватися у своїх діях та поведін-
ці істиною, поводитися відповідно з моральними 
правилами, совісно, чесно; брати до уваги  дома-
гання і можливості інших людей; визнавати від-
повідність прав — обов’язкам, вчинків — оцінкам, 
досягнень — авторитету; здатність чинити опір не-
справедливості.

Самовладання

Уміння свідомо керувати власними почуттями, 
настроями, пориваннями, приводити їх у відповід-
ність з конкретними життєвими обставинами; 
здатність стимулювати свою активність, налашто-
вуватися на потрібний лад, контролювати власні 
дії; вміння гальмувати небажані або неадекватні 
прояви, утримуватися від неправильної поведін-
ки; виявляти наполегливість, сміливість, здорову 
міру ризику, чинити опір руйнівним зовнішнім 
впливам.

Креативність

Схильність до творчості, винахідництва, ра-
ціоналізаторства; прагнення відійти від шабло-
ну, зразка, зробити по-своєму, надання переваги 
діяльності, яка дає можливість робити відкриття, 
виявляти неповторність, досліджувати, експери-
ментувати, покладатися на свій життєвий досвід, 
ставити незвичні запитання і давати самостійні 
відповіді; смак до подолання труднощів, вико-
ристання нових   можливостей; здатність знаходи-
ти оригінальні рішення, радіти створенню нового.

Оцінюючи міру розвитку тієї чи іншої базової якості, педагог має 
брати до уваги такі параметри: вік дитини, інтенсивність та повноту 
прояву якості, її стабільність у різних умовах життєдіяльності. Опти-
мальний «розклад» характеристик базових якостей для кожного віку 
буде представлено в Державній базовій програмі розвитку особистості 
дошкільника. В Коментарі дається визначення кожної базової якості в 
її зрілій формі.

Специфіка нового підходу
Оскільки суть особистісно орієнтованого підходу було визначено 

раніше, зробимо лише невелике узагальнення, акцентуючи на напря-
мах особистісно орієнтованого виховання і навчання, порівняємо нову 
модель дошкільної освіти з традиційною.

Особистісно орієнтований підхід базується на визнанні дитини най-
вищою цінністю і спрямований на створення відповідних умов для ста-
новлення дошкільника як особистості, що їй притаманна елементарна 
позиція «Я — у — Світі», яка живе повноцінним життям, в якої зба-
лансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку і самозбереження. 
Основними способами спілкування дорослого з дитиною в такому разі 
є: запрошення, співробітництво, розуміння, визнання дитини такою, 
якою вона є, вміння стати на її позицію, розширення ступенів свободи 
вихованця.

Найважливішими завданнями навчально-виховної роботи, яка ре-
алізує особистісно орієнтований підхід до дитини, є: навчити жити у 
змінному, плинному світі, адаптуватися до змін; відчути смак свободи, 
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самоактивності, власної творчості; розвинути базис особистісної куль-
тури; навчити бути частиною спільності.

Оскільки особистісно орієнтований підхід спрямований на розвиток 
сутнісних сил дошкільника, ми виходимо з того, що стандарт — це оп-
тимальний для віку та індивідуальної історії життя конкретної дитини 
рівень розвитку особистісного буття.

Що таке особистісне буття? Це — повноцінне життя дошкільника, його 
існування на рівні своєї вікової та індивідуальної «вершини», в єдності 
й збалансованості особистісних ролей: турботливого господаря власного 
тіла, розпорядника свого душевного життя, активного суб’єкта практич-
ної діяльності, носія моральної активності, уособлення своєрідного, не-
повторного начала. Особистісно орієнтована освітня модель є своєрідною 
теоретичною схемою та навчально-виховною технологією гармонізації 
життя дошкільника, культивування його повноцінного життя.

Культивувати — означає вводити у користування, запроваджувати, 
плекати. Проблеми особистісного буття фактично не існувало у тради-
ційній практиці: нас цікавили не стільки сам процес розгортання ди-
тиною внутрішнього та зовнішнього життя, її комфорт-дискомфорт, 
реалізовані та нереалізовані потреби, скільки зовнішні результати 
навченості і вихованості наших підопічних. Не заперечуючи значення 
останніх, підкреслимо: результати завжди тісно пов’язані з перебігом 
життя. Якщо дошкільник нудиться, занурений у себе, коли він напру-
жений або чогось боїться, його негативна енергетика проектує відповід-
ні результати. Щоб змінити це на краще, необхідно гармонізувати, гу-
манізувати життя дитини в сім’ї та дошкільному закладі.

Що ж означають ці два поширені сьогодні, важливі для розуміння 
сутності особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти поняття? 
Гармонізувати — означає побудувати життєдіяльність дитини за зако-
нами гармонії: узгодити її з потребами та можливостями, забезпечити 
баланс природного і соціального, індивідуального та колективного, 
праці та відпочинку, ділового та інтимного, дорослого та дитячого. гу-
манізувати — утвердити благо дитини, пріоритет її інтересів, природо- і 
культуро-доцільність її виховання та навчання.

Організуючи життєдіяльність сьогоднішніх дошкільників, маємо 
пам’ятати: їм належить жити у тому просторі й часі, які їм дісталися 
у XXI столітті, освоювати феномени нового життя і водночас не відри-
ватися від контексту дитячого буття! Ми сьогодні серйозно завинили 
перед дитинством, міцно прив’язавши його до дорослості. Самі того не 
усвідомлюючи, ми щоденно нищимо дитячу субкультуру, амбіційно по-
рушуємо закони її здорового розгортання, переводимо на рейки доросло-
го життя. І все це на догоду батькам, які мріють про престижні гімназії 
та ліцеї, учителям, які чекають навчених малюків, що вміють читати, 
писати, лічити, розв’язувати задачі мало не з пелюшок. Проте навчені 
діти — зовсім не обов’язково особистісно розвинені, життєво компетен-
тні, реалізовані, щасливі діти.

Переважна більшість сучасних малюків зростає у штучному сере-
довищі, яке помилково вважається розвивальним, оскільки містить у 
собі певну кількість сучасних атрибутів. Проте комп’ютер, приставка до 

телевізора, технічні іграшки не можуть замінити душі, що розпочинає 
свій життєвий шлях, такого важливого для неї та її розвитку довірчого 
спілкування з рідними. Переміщуючи сферу своїх інтересів з проблеми 
людини на предмети рукотворного світу (прилади, технічні засоби, пред-
мети вжитку, одяг...), ми звикаємо до формалізованих, поверхових, не-
щирих стосунків з тими, хто нас оточує. Ділове спілкування пригнічує 
особистісне, інтимне, домінує в сучасному житті.

Слід визнати: наші діти живуть сьогодні здебільшого недитячим 
життям, не встигаючи вдивитися ні в самих себе, ні в тих, хто навколо, 
перетворюючись на свого роду автомати, роботів, які звично функціону-
ють, виконують вимоги, навіть не замислюючись про їх доцільність, про 
збереження простору свого «Я». Що під цим розуміти? Реальну, значу-
щу для дошкільника площину життя, яка характеризується протяжніс-
тю (різними напрямами) та об’ємом (кількістю складників) і охоплює 
все те, що малюк пов’язує зі словами моє, мене, мені, мною ...

Простір «я» дошкільника як особистості становлять:
• його фізичні інтереси (пов’язані із зовнішністю, тілом, його вправ-

ністю, здоров’ям, функціонуванням організму, фізичними достоїнс-
твами і вадами);

• його психічне, душевне життя (думки, переживання, мрії, наміри, 
плани, ідеали);

• його соціальні інтереси (комунікативні здібності, статус у групі одно-
літків, різні соціальні ролі, значущі люди тощо).
Можна говорити, що фізичні, психічні та соціальні інтереси, 

пов’язані зі становленням у дошкільника поняття «моє», становлять 
сутність поняття простір «я» і вказують на актуальні напрями педаго-
гічної роботи, спрямованої на реалізацію особистісно орієнтованого під-
ходу до виховання і навчання дошкільнят.

Зазначимо: особистісне зростання дошкільника завжди супровод-
жується переживаннями двох протилежних почуттів — сили і слаб-
кості (фізичної, психічної, соціальної). Відчуття своєї сили засвідчує 
факт накопичення, зростання можливостей, збільшення резервних сил, 
що наповнює малюка прагненням самореалізуватися, самоствердитися, 
виявити ініціативу і творчість, проявити сміливість, наполегливість, 
упертість, ризикованість. Відчуття слабкості провокує різного роду 
ухилення: дитина прагне пристосуватися до умов, слухняно виконува-
ти настанови, наслідувати задані зразки і штампи, обмежувати власні 
бажання, покладатися на думку авторитетних людей.

Дошкільник, в якого переважає відчуття своєї сили, характеризуєть-
ся прагненням досягти в житті успіху, а той, у кого переважає відчуття 
слабкості, більше прагне уникнути неуспіху. Це зовсім різні життєві ус-
тановки. Хай поки що і дитячі, проте вони засвідчують або особистісне 
змужніння, домірну віку зрілість, компетентність, або навпаки — по-
яву перших особистісних деформацій, відставання в особистісному 
зростанні. На жаль, ми рідко говоримо про це. А йдеться ж про сутнісні 
речі. Адже категорія «сильних» дошкільників відрізняється високою 
самооцінкою, а «слабких» — низькою. Існування двох крайніх полюсів 
розвитку дошкільника як особистості актуалізує необхідність збалансу-
вати, врівноважити між собою ці тенденції.
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Дитина, яка знає, коли слід іти навпростець, показувати свою силу, а 
коли варто утриматися від демонстрацій, уникнути неуспіху, є життєз-
датною, характеризується певною фізичною, психічною і соціальною 
зрілістю (зрозуміло, у вікових межах). Якщо старший дошкільник здат-
ний функціонувати як самоорганізована і самодостатня особа (само-
стійно обирає для себе заняття, конструктивно використовує особистий 
час, приймає рішення, відмовляється від передчасної або зайвої допо-
моги, має особисті плани, не розгублюється у незнайомому середовищі, 
вчиняє по совісті). Така дитина прагне почуватися розпорядником жит-
тєвих ситуацій, будучи відкритою для спілкування, намагається не роз-
чинитися в соціальній групі, обґрунтувати власну позицію, відстояти 
гідність.

Самодостатньою може бути лише така дитина, в якої більш-менш 
збалансовані фізичні, психічні та соціальні сили: яка дбає про свою зов-
нішність, здорове тіло, практичну вмілість; орієнтується у власному 
внутрішньому житті, усвідомлює його наявність в інших людей, прагне 
мати «хороші» думки, добрі почуття, гарні мрії; зважає на інших, здат-
на відповідати за свої вчинки, почувається членом соціальної групи, 
вміє товаришувати.

Чи так уже важливо дитині бути самодостатньою, самоорганізова-
ною, життєздатною, особливо у 5 — 6 років? Безперечно, оскільки ін-
фантильність дорослих людей, як і все інше, родом з дитинства. А ми 
продовжуємо фіксувати, коли і скільки слів за хвилину прочитає ма-
люк. Невже він прийшов на землю, що б опанувати основи наук, підго-
туватися до школи, а згодом до вузу? Він має оволодіти наукою життя 
серед природи, людей, творінь людських рук. У злагоді зі світом, у згоді 
з власним «Я».

шлях перетворення потенційної можливості дитини стати людиною 
на свідому потребу та вміння бути нею — тривалий і непростий. І по-
чинається він у ранньому дитинстві з того, що ми називаємо дитячими 
проявами, дитячою субкультурою. Тільки повноцінно проживши дитяче 
життя, дошкільник з часом зможе осягнути закони і правила життя до-
рослого. Перестрибнути з колиски у дорослість ще нікому не вдавалося.

Придивіться, і ви побачите, як малюк повсякчас обстоює своє право 
на дитячість. І правильно робить, оскільки дитяче життя є самоцінніс-
тю. Дитяча субкультура як специфічне, що існує паралельно з «основ-
ним» життям дитячої групи зі своїми традиціями, територією, улюбле-
ними нішами, лексикою, атрибутами, таємницями. Воно приховане від 
стороннього ока і є важливою формою опанування життєвого простору, 
апробації власних сил, меж припустимої поведінки, ступеня соціально 
схвалюваної самостійності.

Живучи дитячим життям, малюк осягає науку самовизначення, нав-
чається знаходити у колі однолітків своє місце, освоює поняття автори-
тет, учиться бути справедливим. Так маленька дитина «вписується» у 
життєвий контекст, стає гнучкішою, хитрішою, вправнішою, сміливі-
шою. З кожним днем для неї дедалі важливішою стає проблема її міс-
ця — ліжка, стільця за столом, чашки, певних іграшок як неодмінних 
атрибутів, що уособлюють саму дитину, її уподобання, звички, зати-

шок, комфорт. «Своє місце» перетворюється на заповідну територію, на 
якій розгортається (голосно або нечутно для інших) дитяче утаємниче-
не, таке важливе для особистісного зростання життя. Малюк окреслює 
кордони «свого місця», використовує його як нішу, нірку, в якій можна 
схватися від негоди, усамітнитися, відійти душею, посумувати, «почис-
тити пір’ячко», перш ніж вилетіти на люди.

Своє місце пов’язується з рідною домівкою, родинним затишком. З 
його допомогою дошкільник утверджує факт свого існування, значу-
щості власних інтересів, свого права на окремість. Наявність у дитини 
своїх «зон впливів» — місць, які представлені різними речами-симво-
лами, — обов’язкова умова нормального, збалансованого особистісного 
розвитку. Організація простору навколо себе унормовує всю особистість 
дитини, наповнює відчуттям непорушності, міцності світу, дає змогу 
відчути твердий ґрунт під ногами.

Чи не здається вам інколи, шановний читачу, що наші малюки жи-
вуть ніби за відчиненими дверима, у скляному, прозорому приміщенні, 
в якому дорослий «усе бачить», «має за що картати», «буде чимось не-
задоволений»? Відчинені двері символізують відкритість для розпоряд-
ження тобою іншими, зачинені — індивідуальну орієнтацію, бажання 
усамітнитися, побути в інтимній атмосфері. Дослідження науковців 
засвідчують: у приміщенні, яке складається із самих вікон (у прямому 
й переносному значеннях), дитина швидше втомлюється, частіше почу-
вається пригніченою, стає напруженою, агресивною, незадоволеною. 
Чому? Тому що втратила безпечний простір — священну і недоторкану 
територію, невидиму для інших, яка відгороджує дитяче «Я» від усьо-
го, що може йому зашкодити.

Існує таке поки що незвичне поняття «дистанція втечі» як простору, 
куди дитина в конкретній ситуації нікого не хоче впускати. В разі пору-
шення кимось (у тому числі й рідними, близькими, авторитетними до-
рослими) цієї особистої території, дитина стає готовою до втечі (фізичної 
або психологічної — заглиблення у себе, ігнорування порушника). Не 
порушувати кордони дитячої особистої території означає демонструва-
ти свою повагу до складної внутрішньої роботи дитини із саморозвитку. 
Пам’ятаймо: довіру дитини не можна вимагати, її слід заслужити.

Залежно від реальних умов життя, кожна дитина в той чи інший 
спосіб завойовує та відстоює свою особисту територію, особистий час, 
право на той чи інший вибір. І це означає, що процес особистісного зрос-
тання відбувається нормально. Завдання педагога — активно стежити 
за збалансованістю у житті вихованця таких важливих і водночас про-
тилежних тенденцій, як творення і споживання.

Поки дитя мале, природно, що освоєння ним довкілля супровод-
жується переважанням споживання над творенням. Проте навіть у 
дошкільному віці доза створювальної активності має бути відчутною, 
а прагнення дитини до неї — помітним. Готовність творчо, продуктив-
но діяти, радіти самостійним досягненням — важливі показники осо-
бистісного становлення малюка. Зацикленість на споживацькій ак-
тивності, особливо якщо дитині вже виповнилося 5 років, свідчить про 
відставання і незбалансованість особистісного розвитку. Отже, треба 
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посилити увагу до формування у малюка уміння створювати щось для 
когось. Адже справжня особистісна активність проявляється не стільки 
у використанні того, що зроблено іншими, скільки у самостійному тво-
ренні чогось свого — власними зусиллями, на основі індивідуального 
досвіду та навченості.

На жаль, дошкільна освіта і досі лишається ареною суперництва 
двох моделей освіти — особистісно орієнтованої і навчально-дисциплі-
нарної. Порівняльний аналіз цих тенденцій, представлених відповідни-
ми моделями педагогічного спілкування, допоможе виділити специфіку 
кожної, визначити відмінності, чітко окреслити основні характеристи-
ки. Отже, зіставимо ці моделі (таблиця 3).

Зрозуміло, подана схема — орієнтовна і не претендує на вичерпну ха-
рактеристику сутності кожної з двох моделей освіти — навчально-дис-
циплінарної (адаптивної, ортодоксальної, монологічної) та особистісно 
орієнтованої (рефлексивно-гуманістичної, проблемної, діалогічної). 
Проте вона допомагає визначитися з основними пріоритетами та зро-
зуміти: У навчально-дисциплінарній моделі освіти центральною фігу-
рою, розпорядником життя дитини виступає педагог, основним життє-
вим контекстом — навчальна діяльність (заняття, уроки), а основними 
досягненнями — знання, уміння, навички. Центральною фігурою осо-
бистісно орієнтованої моделі освіти і, в міру вікових можливостей, роз-
порядником життя є дитина як його активний суб’єкт; життєвим кон-
текстом — особистісне буття, а основними досягненнями — життєва 
компетентність, зачатки позиції «Я — у — Світі», як системи ціннісних 
ставлень до природи, предметів, людей та самої себе.

Таблиця 3
Моделі дошкільної освіти

Основні
характе-
ристики

Навчально-дисциплінарна Особистісно орієнтована

Мета

Озброєння знаннями, умін-
нями, навичками з різних 
предметів, забезпечення фун-
кціональної придатності, здат-
ності жити у певних умовах.

Гармонійний та різнобічний 
розвиток особистості, форму-
вання цілісної картини світу, 
життєвої компетентності, бази-
су особистісної культури, здат-
ності жити у змінних умовах.

Девізи

«Роби, як я!», «Дій за 
зразком», «Успішність діяль-
ності визначає педагог».

«Покладайся на власний 
досвід і здоровий глузд», 
«Довіряй своїй самооцінці», 
«Успішність діяльності визна-
чають об’єктивні показники».

Центральна 
фігура

Педагог. Контролюючі ін-
станції.

Дитина.

Основний 
життєвий 
контекст 

Заняття як форма органі-
зації дорослим навчальної 
діяльності дитини.

Життєдіяльність у ці-
лому, дитяче буття, дитячі 
види Діяльності.

Освітні пріо-
ритети

Навчання. Цілеспрямова-
не виховання, запобігання і 
корекція.

Розвиток, саморозвиток, 
виховання як залучення до 
культури.

Функції 
дорослого

Постачальник знань, про-
голошувач істин, контролер, 
експерт.

Партнер, носій інформа-
ції, авторитетна, довірена 
особа, «психотерапевт».

Сфери 
прояву 

активності 
педагога

Організація, контроль 
діяльності, оцінка и резуль-
тативності та динаміки.

Спостереження за особ-
ливостями дітей,  організа-
ція комфортних умов жит-
тєдіяльності, створення  
розвивального середовища.

Гіпотеза 
розвитку 
дитини

Вимогливо-недовірлива, 
максималістська або скеп-
тична.

Виважено-довірлива, оп-
тимістична, стимулююча.

Пріоритетні 
якості

Слухняність, виконавсь-
ка дисципліна, старанність, 
обізнаність, навченість.

Самостійність, від-
повідальність, людяність, 
допитливість, сприйнят-
ливість, креативність, само-
любність, працьовитість.

Характер 
орієнтації на 

дітей

Як на соціальну сукуп-
ність («діти», «вихованці», 
«майбутні учні»), об’єднану 
за ознакою паспортного 
віку.

Як на індивідуальності, 
представників віково-ста-
тевої групи, носіїв певного 
темпераменту, характеру, 
здібностей, життєвого до-
свіду.

Позиція 
дитини

Об’єкт навчально-вихов-
них впливів. Виконавець ви-
мог і розпоряджень.

Суб’єкт життєдіяль-
ності, носій сутнісних жит-
тєвих сил.

Освітні 
засоби та 
прийоми

Змагальність, конкурент-
ність, порівняння дітей між 
собою.

Селекція за рівнями 
розвитку та здібностями. 
Діагностика відхилень.

Відмова від змагальності 
в усіх випадках, крім спор-
тивних занять. Відмова від 
селекції на користь визна-
чення зони найближчого 
розвитку кожного. Порів-
няння дитини із самою со-
бою (в динаміці).
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Що оці-
нюється

Навчальні досягнення 
(якість та обсяг ЗУНів), кін-
цеві продукти праці, їх від-
повідність заданим зразкам.

Зусилля, вкладені дити-
ною у досягнення у порів-
нянн з якісно-кількісними 
показниками результату, 
прояви творчості.

Форма 
пред’яв-

лення вимог

Вербальна: інтенсивне 
використання слів, висока 
емоційна напруга, орієнта-
ція на використання батога і 
пряника.

Дійово-запрошувальна: 
небагатослівність, добро-
зичливість, обґрунтування 
доцільності, моральної зна-
чущості діяльності.

Механізми 
регуляції 
поведінки 

дитини

Зовнішні: схвалення, не-
схвалення, заохочення, по-
карання, позбавлення чогось 
приємного.

Внутрішні: самооцін-
ка, рефлексія, самоповага 
та повага до носія вимог, 
совість, здоровий глузд.

Очікувані 
освітні ре-
зультати

Навченість, функціо-
нальна придатність у пев-
них умовах життя; позиція 
виконавця; залежність від 
настанов та оцінок інших. 
Відчуженість від дорослого. 
Низька або завищена само-
оцінка; прояви нервовості; 
звичка жити за подвійним 
стандартом; відсутність осо-
бистісного стрижня. Фор-
малізація взаємин з дорос-
лими, недовіра до людського 
оточення.

Особистісна розви-
неність; гнуча поведінка 
у змінних умовах життя, 
вміння до них адаптувати-
ся, впливати на них з ко-
ристю для себе.

Висока самоповага, від-
сутність страху перед помил-
кою; розкутість (морально 
забарвлена); оптимістичне 
світобачення; довіра до до-
рослого оточення.

Сформованість індивіду-
ального обличчя, особистіс-
ного стрижня.

Традиційна навчально-дисциплінарна модель освіти, яка і досі не 
втратила своєї значущості для практиків (що не дивно з огляду на звич-
ку та зручність управління, контролю та експертизи формальних досяг-
нень), функціонує у так званій культурі корисності, яка начебто і дбає 
про навченість вихованців, проте, по-перше, орієнтує лише на життя 
«у певних умовах»; по-друге, здійснює це в жорстких нормативних, а 
отже, обмежених, далеких від реальності, штучних умовах; по-третє, 
нівелює роль індивідуального начала дитини.

Нова парадигма ґрунтується на визнанні пріоритету культури гід-
ності, яка проголошує пріоритет як рівність усіх перед совістю та від-
мінність усіх за природними особливостями та біографією. Особистісно 
орієнтована дошкільна освіта вписується в контекст культури гідності, 
спрямована на збалансованість внутрішнього і зовнішнього, природно-
го і соціального, інтелектуального і морального, фізичного і художньо-

го, колективного та індивідуального, теоретичного і практичного. Ця 
освітня парадигма проголошує пріоритет особистісного зростання над 
навченістю, розширено трактує поняття життєвого контексту: на змі-
ну навчанню і вихованню «групового (класного) масштабу» приходить 
жива тканина життя, життєдіяльність дитини у цілому.

У вихователів може виникнути запитання: «Як позначиться на ор-
ганізації життя і діяльності дошкільника введення у практику осо-
бистісно орієнтованої моделі освіти? Чим це «загрожує» педагогові? 
Чи мають істотно змінитися зміст, форми і методи роботи з дітьми? Чи 
зникнуть заняття як традиційно домінуюча форма організації діяль-
ності дошкільнят?»

Насамперед запевняю: введення у життя особистісно орієнтованої 
моделі освіти нічим не «загрожує» педагогові, вона, навпаки, наблизить 
його до реального життя, хоча й додасть клопоту, оскільки доведеться 
переходити від роботи з усіма в цілому до роботи з кожним. А, крім того, 
багато освітян не тільки прийняли зазначену модель внутрішньо, а вже 
реально запровадили її в практику і оцінюють як ефективну природо- і 
культуродоцільну.

У викладених вище концептуальних засадах ми намагалися більш-
менш чітко визначити пріоритети особистісно орієнтованої моделі до-
шкільної освіти, довести необхідність внесення істотних змін у зміст, 
форми і методи роботи з дошкільниками. Зміст педагогічної роботи має 
набути чіткого особистісного спрямування, відображати реальні жит-
тєві проблеми сьогодення, адресуватися «новій» дитині (про це йшлося 
вище). Форми роботи мають варіюватися з наданням переваги груповим 
та індивідуальним методам перед монументально-фронтальними, діало-
гічним (інтерактивним) — перед монологічними. Отже, має бути значно 
більше різних бесід (колективних, групових, індивідуальних), уроків 
етики, елементарних дискусій, обговорень. Доцільними є організація 
ситуацій вільного вибору, розв’язання нескладних моральних колізій. 
Життя дошкільника має пронизувати гра. А на зміну традиційним за-
няттям має прийти розгорнуте, повноцінне життя, дитяче з домінуван-
ням саме дитячих видів діяльності, неабияке місце має посісти дослід-
ництво.

Чи означає це, що заняття як форма організації діяльності (насампе-
ред навчальної) поступово має зникнути? Відповімо так: його пріоритет 
перед грою, спілкуванням, предметно-практичною та художньо-есте-
тичною діяльністю малюків значно знизиться. Але ця форма матиме 
право на існування там, де вона потрібна і лишається найдоцільнішою. 
Отже, як бачите, не йдеться про повну відмову від заняття. Актуалі-
зується потреба перегляду й переоцінки його місця, частоти, тривалості, 
жорсткої форми регламентації часу, місця проведення та змістового на-
повнення. Поряд із заняттями, присвяченими формуванню математич-
них уявлень або розвитку мовлення, мають проводитися й домінувати 
такі: «Як бути товаришем?», «Викорінюємо заздрість», «Дотримуємося 
обіцянок», «Шукаємо красу», «Як жити по совісті», «Що означає бути 
справедливим?», «Уроки волі», «Вибір — це складно», «Чому людина 
сумує?», «Що відчуває людина у горі?», «Як бути приємним іншому?», 
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«Звідки беруться ревнощі?», «Хлопчики і дівчатка»... Дивно? Незвич-
но? Зате, погодьтеся, це те, чого чекає від нас вихованець, якому треба 
осягнути науку життя, і те, про що з ним, фактично, не говорять ні вдо-
ма, ні в дошкільному закладі, ні в школі.

Як тільки вихователям вдасться відмовитися від звичної установки 
«на підготовку дитини до школи» на користь морального розвитку ма-
люків і формування в них життєвої компетентності, вони самі як люди 
творчі винайдуть безліч нових і вдалих форм роботи, оновлять техноло-
гії. Отже, справа за малим — позбавитися звички дивитися на малюка 
як на майбутнього функціонера (учня, працівника, студента..)., побачи-
ти в ньому людину з безліччю повсякденних проблем, запитів, настроїв, 
конфліктів, яку належить навчити бути щасливою.

Оскільки дошкільне дитинство відповідальне за особистісний фун-
дамент, не будемо зациклюватися на ЗУНах, краще ширше відчинимо 
перед малюком двері в реальний широкий світ. Це й означатиме впро-
вадження особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.

Індивідуальні особливості дошкільника та їх урахування 
в педагогічній діяльності

У практиці роботи з дошкільниками досить часто поняття «осо-
бистісно орієнтований» та «індивідуальний» підходи використовують-
ся як синоніми. Чи правомірно це? Наскільки ці поняття пов’язані між 
собою? У чому їхня специфіка? Розглянемо ці питання детальніше.

Виходячи із сформульованих в попередніх підрозділах положень, 
можна говорити про те, що особистісно орієнтований підхід означає ре-
алізацію на практиці принципу гуманізму — визнання дитини найви-
щою цінністю, надання їй права на вільний (у дошкільному віці в еле-
ментарних формах) та повноцінний розвиток своїх природних потенцій, 
створення умов для її самореалізації, саморозвитку і самозбереження, 
гармонійне співробітництво з дорослим.

Отже, оперуючи поняттям особистісно орієнтований підхід маємо на 
увазі: комплекс форм, методів, прийомів, засобів освітньої роботи з дошкіль-
ником, які культивують, плекають у дитини її сутнісні сили, сприяють пере-
творенню потенційної можливості бути особистістю на реальність, активі-
зації самоактивності, формуванню механізмів саморозвитку — рефлексії, 
децентрації, совісті..., спрямованих на розвиток уміння елементарно само-
визначатися, допомагати собі, зростати життєво компетентною, свідомою 
людиною з відчуттям своєї самовартісності та життєвої спроможності.

Із застосуванням орієнтації на КожНУ дитину виникає необхідність 
оперувати поняттями індивідуальний та диференційований підходи, 
як засобами реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної ос-
віти. Поза індивідуальним та диференційованим підходами немає сенсу 
говорити про особистісний, оскільки вони є провідниками останнього, 
реалізують його. Водночас часткове використання індивідуального (ди-
ференційованого) підходу до дитини ще не гарантує її гармонійного, 
збалансованого, цілісного розвитку. Тому обов’язкова умова реалізації 
на практиці особистісно орієнтованого підходу — врахування цілісної 
характеристики індивідуальності кожного вихованця.

Чим різняться між собою індивідуальний та диференційований підходи?
Індивідуальний підхід, як відомо, є важливим принципом педагогі-

ки, згідно з яким у навчально-виховній роботі з колективом дітей дося-
гається вплив на кожного, враховуються множинність і різноманітність 
характеристик кожної конкретної дитини — статевих особливостей, 
темпераменту, характеру, здібностей тощо. Індивідуальний підхід є 
запорукою ефективності педагогічного процесу, базується на тому, що 
будь-який освітній вплив заломлюється крізь призму індивідуальних 
особливостей конкретної дитини. отже, реалізовувати індивідуальний 
підхід означає брати до уваги індивідуальну своєрідність, неповтор-
ність кожної окремої дитини як особистості. це підхід дорослого до ди-
тини та її особливої сутності.

Диференційований підхід базується на знанні індивідуальних особ-
ливостей дитини, проте, на відміну від попереднього, відображає швид-
ше відносини «дитина — освітній матеріал», ніж «дитина—дорослий». 
Виходячи із знання особливостей дітей, дорослий умовно розподіляє їх 
на групи, кожній з яких пропонує відмінний за обсягом, складністю, 
характером матеріал. Здійснюючи диференційований підхід, дорослий 
віддає перевагу роботі з підгрупою, об’єднаною за певною ознакою, що 
оптимізує освітній процес, дає різним дітям можливість навчатися і ви-
ховуватися немов за різними програмами.

Детальніше проаналізуємо базові, основні характеристики індивіду-
альності дошкільників, які має враховувати педагог, реалізуючи осо-
бистісно орієнтований підхід до їх виховання та навчання.

темперамент і характер
темперамент — це співвідношення індивідуальних особливостей 

дитини, яке характеризує різні сторони динаміки життєдіяльності та 
форми поведінки: темпів і ритмів життєвих процесів, стійкості прояву 
почуттів, перебігу настроїв, напруженості вольових зусиль, збалансо-
ваності збудження і гальмування, інтра- (заглибленість у себе) — екс-
травертності (спрямованості назовні). Властивості темпераменту пев-
ною мірою зумовлюють загальне емоційне забарвлення світовідчуття 
дитини, можуть сприяти розвитку її самостійності, впевненості у собі 
або гальмувати його. Як будь-які стійкі утворення, властивості темпе-
раменту здебільшого зберігаються протягом усього життя.

Уявлення про темперамент тієї чи іншої дитини складається на основі 
її характерних особливостей. Сангвінік — жвава, оптимістична, рухли-
ва дитина, яка швидко реагує на події, досить легко переносить невдачі 
та неприємності, переключається з однієї діяльності на іншу. Малорух-
ливу, незворушну дитину зі стійкими прагненнями і настроєм, із слабко 
зовні вираженими душевними станами називають флегматиком. Холе-
рик — швидка, поривчаста, здатна віддаватися справі сповна, проте не-
врівноважена, схильна до бурхливих емоційних спалахів, різкої зміни 
настроїв дитина. Уразливого, схильного до глибоких переживань навіть 
через незначні неприємності малюка, невпевненого і тривожного, який 
зовні мляво реагує на те, що відбувається, часто зосереджується на собі, 
називають меланхоліком.
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Про темперамент дитини не можна говорити, що він поганий або хо-
роший. Він такий, а не інший, зі своїми «за» і «проти». До речі, діти 
однакового темпераменту можуть різнитися між собою ступенем вира-
женості окремих властивостей. Отже, чотири загальновідомі типи уособ-
люють крайні полюси своїх представників. Між ними існують проміжні 
типи, які різняться ступенем вираженості властивостей одного або різ-
них типів темпераменту. Оскільки кожну дитини лише умовно можна 
віднести до того чи іншого типу темпераменту, доцільно виходити з 
того, що типологічні відмінності між дітьми нескінченно різноманітні.

Про що це говорить? Насамперед про те, що педагог має не стільки 
підміняти функції психолога або науковця-дослідника, прагнучи чіт-
ко визначитися з типологією тієї чи іншої дитини, скільки, довіряю-
чи природі вихованця, добре знаючи його типові реакції, подбати про 
створення найсприятливіших умов для реалізації ним своїх природних 
можливостей. Отже, йдеться не про знання типологічних особливостей 
дітей як про самоціль, а про мистецтво і науку практичного врахування 
цих природних індивідуальних особливостей.

З темпераментом дошкільника безпосередньо пов’язаний його харак-
тер. Якщо темперамент є утворенням природним, то характер — синте-
зом природного і соціального — індивідуальної історії життя конкрет-
ної дитини, її виховання, навчання тощо. Характер вказує на натуру 
дитини, її основні риси, способи поведінки в тих чи інших ситуаціях. 
Говорячи про характер як уособлення особистісних рис, якостей, дореч-
но дати загальну оцінку фізичних, розумових, емоційних, вольових, 
моральних, естетичних рис, відзначити для себе, які з них розвинені 
краще, а які — слабкіше, що в характері конкретної дитини домінує. 
Дошкільники різняться між собою не лише тим, що в їхніх характерах 
превалює, а й тим, наскільки цей характер визначений: суперечливий, 
сильний чи слабкий, приємний-неприємний, простий чи складний. З 
характером дитини слід рахуватися, зважати на нього, добираючи най-
більш відповідні, ефективні для її розвитку та вдосконалення методи 
впливу.

Статева належність
Стать — це сукупність тілесних, фізіологічних, поведінкових, пси-

хологічних і соціальних ознак, за якими дитину відносять до хлопчиків 
або дівчаток. Поняттям біологічна стать позначають природні відмін-
ності, які поступово усвідомлюються дітьми. Для освітнього процесу та 
особливостей його організації неабияке значення мають і такі поняття, 
як психологічна стать (ставлення дитини до себе як до хлопчика чи 
дівчинки, усвідомлення своїх психологічних відмінностей, прийняття 
своєї статевої належності, засвоєння відповідних рольових стереотипів) 
та соціальна стать (визначається культурою, ментальністю, релігійни-
ми традиціями і відображається у соціальних вимогах до жіночності та 
маскулинності).

Перша і найістотніша відмінність між хлопчиками і дівчатками по-
лягає у різній швидкості їх дозрівання. Різниця у темпах зростання між 
хлопчиками і дівчатками у перші місяці життя становить приблизно 

два тижні і дорівнює майже року на момент вступу до школи і 18 — 24 
місяцям у період статевого дозрівання.

У дівчаток нижчі, ніж у хлопчиків, пороги больової і тактильної чут-
ливості, вони довше сплять. У хлопчиків краще розвиваються м’язи, здат-
ність утримувати голівку. Кращим заохоченням для дівчаток є слухове 
(ласкавий голос, позитивна оцінка), для хлопчиків — візуальне (яскра-
вий предмет, приємна зовнішність).

Важливо зазначити, що перша категорія, в якій дитина осмислює 
своє я — це категорія статі. Зіставлення своїх геніталій з геніталіями 
представників протилежної статі входить у формування образу «Я-фі-
зичного». Уже п’ятирічна дитина має усвідомлювати факт незмінності 
своєї статі, її незалежності від зовнішньої атрибутики, одягу, зачіски.

Мозок хлопчиків більш асиметричний, ніж дівчаток. У перших пере-
важає ліва, а в других — права півкуля. Це означає, що почуття хлопчи-
ків інтелектуалізовані, а думки дівчаток емоційно забарвлені. Хлопчики 
рухливіші за дівчаток, освоюють значно ширший життєвий простір, у 
них більше виражена пошукова активність, вони орієнтовані на відкриття 
нового, частіше поводяться ризиковано. Поведінка дівчинки спрямована 
на доцільність виживання, збереження набутого. У хлопчиків гостріший 
слух, у дівчаток більше виражена тактильна чутливість. Малюнки хлопчи-
ків відображають дії», дівчаток — людей. Відповідаючи, хлопчик дивить-
ся убік, на стіл, проте, якщо знає, відповідає впевнено. Дівчинка дивиться 
в обличчя педагога, шукаючи в нього підтвердження правильності своїх 
дій. Хлопчики запитують заради отримання конкретної інформації, дів-
чатка — радше заради встановлення контакту з дорослим. Хлопчик досить 
довго розкачується, починаючи щось, дівчатка виглядають вправнішими, 
здебільшого швидшими. Хлопчики частіше за дівчаток видають феєрверк 
версій, гіпотез, різних припущень, їхній внутрішній світ прихованіший, 
ніж у дівчаток. Дівчатка виграють у мовленнєвому плані — раніше по-
чинають говорити, багатослівніші, їх оповідання довші й деталізованіші. 
Хлопчики орієнтуються на ідею, проте менш вимогливі до якості, ретель-
ності, зовнішнього оформлення результату. Дівчатка краще виконують 
знайоме, у них висока виконавська дисципліна. Хлопчики краще вико-
нують просторово-зорові завдання, дівчатка — мовленнєві. Представники 
сильної статі короткотривало, яскраво та вибірково реагують на емоційне 
подразнення, досить швидко знімають емоційну напругу, переключаю-
чись на продуктивну діяльність: їх не можна довго картати, підсилюючи 
емоції — результат виявиться протилежним очікуваному. Дівчинка реагує 
активно на все — емоції охоплюють її мозок у цілому.

Перелік особливостей можна продовжувати, проте головне — не 
стільки деталі, скільки основний висновок: дівчинка і хлопчик — різні 
за своєю природою істоти. Не кращі або гірші, а інші. Тому безстатева 
освіта, Домінування у ній жінок-педагогів, переважання жіночих спо-
собів її організації та оцінки — не є однозначним благом, особливо для 
становлення представників сильної статі. Програма виховання і навчан-
ня має бути адресною, індивідуалізованою, враховувати фізичні, психо-
логічні й соціальні особливості хлопчиків і дівчаток. Це гарантуватиме 
її більшу ефективність.
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Здібності
Здібності, як ніякі інші індивідуальні особливості, привертають до себе 

увагу практиків. Що ж у підході до здібностей маленької дитини заслуговує 
на підтримку, а що викликає заперечення? Почнемо з уточнення змісту по-
няття здібності.

Здібностями називають такі індивідуальні особливості, які визначають 
успішність діяльності. їх не можна зводити до знань, умінь і навичок. Так, 
здібна дитина, найчастіше знає та вміє більше за менш здібну. Проте сама по 
собі наявність у дитини тих чи інших знань та вмінь ще не є свідченням ви-
соких здібностей. Про них доцільно говорити у випадку, коли малюк легко 
й швидко навчається нового.

Від чого залежать здібності? Від уроджених задатків, спадкової детермі-
нації, системи навчання і виховання дитини. Так, задатки можуть бути гар-
ними, а умови їх розвитку невідповідними, в іншому разі задатки завдяки 
ефективній системі навчання і виховання дають чудові результати. Ймовір-
ним є й такий стан речей, коли на бідні задатки накладаються несприятливі 
умови життя, що зумовлює низький розвиток особистості. Найсприятливі-
шими умовами розвитку здібностей є збіг природних задатків, власної ак-
тивності їх носія та оптимальних умов його навчання і виховання.

Існує безліч кваліфікацій здібностей за різними ознаками. Наприклад, мож-
на говорити про здібності, пов’язані з різними функціями людини — рухові та 
предметно-практичні, організаційні, комунікативні, пов’язані з особливостя-
ми сприймання, уваги, пам’яті, уяви, розуму. Здібності характеризуються за 
ступенем виявлення творчості дитини в різних видах діяльності — музичній, 
мовленнєвій, математичній, образотворчій, технічній тощо.

Що стосується маленьких дітей, то доцільно розрізняти насамперед здіб-
ності загальні та спеціальні. До загальних відносять здібності, які виявля-
ються в усіх видах діяльності малюка (розумові та практичні), до спеціаль-
них — ті, що відповідають вимогам конкретної діяльності (музичний слух, 
психомоторне чуття, перцептивні здібності тощо). При цьому для успішно-
го виконання певної діяльності потрібне поєднання загальних і спеціаль-
них здібностей, а на етапі дошкільного дитинства (як, до речі, і молодшого 
шкільного) пріоритет за загальними здібностями, оскільки основне призна-
чення цього вікового етапу — загальний розвиток дитини, її особистості.

обдарованою називають дитину, високо оцінюючи сукупність її здіб-
ностей. талант є найвищим ступенем розвитку здібностей. геніальністю 
називають таку особистісну характеристику, яка фіксує оцінку найви-
щого ступеня обдарованості, таланту і виявляється у творчій діяльності, 
що має вселюдське значення. Коли йдеться про дошкільника, не варто 
оперувати поняттям геніальна дитина, оскільки внаслідок свого ста-
тусу дитина є соціально незрілою істотою для зазначеного виміру. Чи 
зустрічаються на етапі дошкільного віку обдаровані й талановиті діти? 
Безумовно, хоча їх мало. Чому? Саме тому, що пріоритетом цього ета-
пу є не спеціальні (художні, мовленнєві, математичні), а загальні здіб-
ності, які гарантують дитині успіх водночас у різних видах діяльності. 
Профільність і спеціалізація — пріоритет майбутніх етапів особистісно-
го зростання дитини. Це означає не ігнорування малюків, в яких рано 
пробудилися спеціальні здібності, а лише те, що не варто перебільшува-

ти значення цієї проблеми для етапу раннього онтогенезу і втягувати у 
профільне навчання якщо не всіх, то більшість дошкільників, перетво-
рювати малюків на художників, музикантів, математиків, економістів 
тощо. Поглиблення в дитинстві розвитку в одному напрямі може зашко-
дити розвиткові малюка в цілому. А головним здобутком дошкільного 
дитинства має бути збалансований, різнобічний розвиток.

Цей висновок важливий з огляду на посилення тенденцій до різного 
роду ранжувань дошкільників, впровадження диференційованого під-
ходу до навчання з урахуванням так званих «здібностей» маленьких ді-
тей. Це не може не викликати заперечення з кількох причин:

1. «Ярлики», навішувані дорослими, дезорієнтують малюків, форму-
ють подекуди невиправдані очікування щодо свого майбутнього. Якщо 
ж здібності дитини визнано посередніми або низькими, гіпотеза вигля-
дає песимістичною, чекання — заниженими. Чи правомірно на самому 
початку життя маленької дитини позбавляти її світла у кінці тунелю, 
формувати недовіру до власних можливостей? Відповідь буде однознач-
ною, коли врахувати, що прояви активності взагалі, здібностей зокрема, 
у дошкільному дитинстві мають ситуативний характер і часто залежать 
від умов організації діяльності, психічного стану дитини, її ставлення 
до дорослого як носія вимог та експерта.

2. Що стосується виховання здібностей дошкільників, то тут основ-
ним має бути такий постулат: «Кожна психічно нормальна дитина здіб-
на. Головне — визначити, в чому саме». Отже, до дітей цього віку до-
цільно підходити не стільки з міркою, хто здібніший, скільки з метою 
виявити, які саме здібності відрізняють малюків одне від одного. Діти 
не кращі, не гірші за своїми здібностями, а різні, характеризуються різ-
ним поєднанням їх проявів. Тому варто не стільки порівнювати різних 
дітей між собою, скільки кожну дитину із самою собою: вчорашньою — 
сьогоднішньою — ймовірною завтрашньою. Тільки за цих умов можна 
визначити особливості її здібностей та їхню динаміку.

3. Найчастіше виділяють такі звичні спеціальні здібності, як музич-
ні, образотворчі, мовленнєві, математичні. Чому? Тому що саме на них 
традиційно існує соціальне замовлення: створюються групи, а згодом і 
класи — гуманітарні, математичні, художньої спрямованості. Але ж пе-
релік здібностей цим не вичерпується! Висока чуйність — здібність, роз-
винена воля — здібність, організаторські здібності теж важливі. Чому ж 
не створюють класів чуйних, вольових? Чому не знаходиться місця для 
маленьких «філософів», «керівників-організаторів», «господарників» 
тощо? Отже, говорячи про здібності, слід мати на увазі широку гаму 
індивідуальних особливостей дитини, не поділяючи їх на більш і менш 
важливі.

4. Розвиток здібностей — процес нелінійний: наявність у малюка тих 
чи інших схильностей у дошкільному дитинстві не є гарантією прогре-
сивного їх розвитку у майбутньому. Так само і відсутність у дитинстві 
проявів тих чи інших здібностей не означає їх відсутності протягом май-
бутнього життя: непоодинокі випадки, коли навіть у дорослої людини 
«пробуджувалися» здібності, які начебто не існували раніше. Тож не 
варто перебільшувати значення наявних у маленької дитини здібнос-
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тей, як і робити трагедію з приводу відсутності їх. Треба активно чека-
ти, створюючи сприятливі умови для природних життєвиявів.

5. Зловживаючи зручною, на перший погляд, практикою розподілу 
дітей по групах за особливостями розвитку в них здібностей, педагоги 
не усвідомлюють, наскільки часто вони припускаються помилок! Адже 
найчастіше вони фіксують наявну у дитини на даний момент міру роз-
витку знань, умінь, навичок, міркуючи: «Знає, значить здібний». Проте 
здібності — параметр особистісного зростання. Він значно стабільніший, 
ніж знання, уміння і навички, які плинні, змінні, суттєво коливаються. 
І, головне, не є безпосереднім показником справжніх здібностей дити-
ни. Як було вже сказано, про них свідчать потенційні можливості, лег-
кість і швидкість оволодіння дитиною новим тощо.

6. Чим раніше відбувається розподіл маленьких дітей за підгрупами 
(класами) «за здібностями», тим більше трансформується особистісне 
зростання, формується психологія «привілейованих», «занедбаних», 
«неспроможних». Оскільки, як було сказано вище, помилок при виз-
наченні «здібних» дітей перших років життя робиться багато, як впи-
суватися в життєвий контекст тим, хто згодом позбавляється «корони» 
привілейованих, «розумників»? Тут маємо справу з трагедіями, конф-
ліктами, особистісними зламами. Чи не простіше нам, дорослим, звіль-
нитися від амбіційного і невиправданого права оцінювати здібності 
дитини, довіритися природі, яка не помиляється, від освіти кількісної 
переходити до якісної?

7. Розподіл дітей за здібностями по різних групах (класах), хочемо 
ми цього, чи ні, звужує їхній життєвий простір, обмежує його зручними 
для дорослого рамками, створює штучні умови для особистісного розвит-
ку. До того ж у групах «здібних» посилюються конкурентні, змагальні, 
індивідуалістичні тенденції: діти у групах «нездібних» втрачають точку 
опори. За таких умов формування важливих для особистісного станов-
лення механізмів ідентифікації, диференціації, узагальнення, рефлек-
сії, децентрації утруднюється, оскільки ці процеси потребують варіа-
тивного різноманітного середовища.

8. Визначення характеру здібностей дошкільника, їх розвитку у 
конкретної дитини — парафія науковців і психологів. Адже процедура 
діагностики складна, ставить високі вимоги до професіоналізму експерта 
та валідності застосовуваних для цього методик. А призначення педаго-
га, на нашу думку, полягає не стільки у «препаруванні» дитячої природи, 
скільки у вивченні її загальних особливостей, встановленні динаміки її 
розвитку як особистості. Знаючи про переваги і вибори конкретної ди-
тини, об’єктивно оцінюючи результати її діяльності, він має створювати 
розвивальне середовище, сприятливе для розвитку здібностей кожного.

Здібності — річ тендітна, яка залежить не лише від людей, а й від 
Природи, тому потребують виваженого, відповідального ставлення до 
себе. І тут варто нагадати практикам тезу: «Не зашкодь!» Пам’ятаймо: 
важливо не віднести дитину до якоїсь групи, а дати їй змогу реалізувати 
потенційні здібності. Здібності — характеристика не стільки кількісна, 
скільки якісна. Має йтися не про те, хто менше чи більше здібний, а про 
те, як і в чому саме здібна кожна дитина.

Правші й лівші
Коли дитина вперше хапається за іграшку, бере олівець або пензлик, 

ми не зразу замислюємося над тим, якою рукою вона це робить — пра-
вою чи лівою. Помітивши, починаємо вкладати предмети у праву руку, 
пояснюючи: «Усе слід робити правою рукою!», і більшість малюків під-
коряється нашим штучним, одним на всіх правилам. Проте після чо-
тирьох років окремі малюки, незважаючи на наші настанови та набуті 
з нашою допомогою навички, починають перекладати ложку або олі-
вець у ліву руку. Якщо ви ненав’язливо перекладаєте їх у праву, а син 
чи донька при цьому спокійно продовжують їсти чи малювати, у вас є 
шанс «привчити» лівшу користуватися правою рукою. Якщо ж дитині 
це неприємно, вона починає капризувати, нервуватися, дратуватися, 
це — сигнал: ви порушуєте природний хід розвитку організму, втручає-
теся в інтимні механізми формування особистості, ризикуючи завдати 
малюкові непоправної шкоди.

якщо малюкові понад чотири роки, якщо в родині є ліворукі родичі, 
не варто перевчати його. У випадку явної ліворукості дитини у доросло-
го є два шляхи: надати їй можливість нормально розвиватися відповід-
но до своєї природи; намагатися з лівші зробити правшу, тобто йти всу-
переч природі, перетворюючи дитину на невротика, який робитиме, як 
від нього вимагають, але відчуватиме відразу до цих видів діяльності. 
При Цьому можуть виникати заїкання, енурез, нервові тики, нав’язливі 
рухи, що, зрештою, не може не позначитися на характері дитини, особ-
ливостях спілкування з людьми — дорослими й однолітками. У малюка 
можуть розвинутися комплекс неповноцінності, низька самооцінка.

Існує думка, що лівшість — свого роду погана звичка, яку можна й тре-
ба жорстко викорінювати. Тим часом це — один з варіантів нормального 
розвитку організму, не дуже поширений і звичний, але такий, що має пра-
во на існування. Лівшість здебільшого залежить від уроджених генетич-
них особливостей організму, від особливостей будови мозку дитини.

Наш мозок має дві півкулі, до кожної з яких ведуть нервові шляхи 
від органів чуттів. При цьому права півкуля в основному «обслуговує» 
ліву сторону тіла, тобто приймає інформацію від лівих ока, вуха, руки, 
ноги і, відповідно, їм же передає, а ліва ж — праву.

Головна відмінність лівої півкулі від правої полягає в тому, що в ній 
знаходяться мовленнєві центри: обробка інформації, яка надходить у 
ліву півкулю, здійснюється за допомогою словесно-знакових систем. 
Ліва півкуля мовби дрібнить картину світу на частини, деталі, аналізує 
їх, вибудовує причинно-наслідкові зв’язки, класифікує об’єкти. Вона діє 
порівняно повільно — аналіз потребує часу. Права ж півкуля охоплює 
картину світу в цілому, систематизуючи цілісний образ у всій сукупності 
його конкретних проявів. Вона діє швидше. Отже, ліву півкулю можна 
назвати аналітичною, класифікаційною, алгоритмічною, раціонально-
логічною, знаковою, а праву — просторово-образною, інтуїтивною, де-
дуктивною, емоційною. Вони не кращі чи гірші, а просто різні.

Таким чином, півкулі мозку діють спільно, кожна відповідає за свої 
ділянки. Це дає кожній дитині можливість розв’язувати різноманітні 
життєві задачі. Проте одна дитина більше користується «послугами» лі-
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вої півкулі, а друга — правої. Майже кожний малюк має провідні руку, 
око, вухо. Якщо провідним є правий парний орган, це свідчить на ко-
ристь переважної регуляції пов’язаного з ним виду діяльності (мотор-
ної, зорової, слухової) лівої півкулі, і навпаки.

Таким чином, навчити лівшу їсти, малювати, писати правою рукою 
можна, проте коли справа дійде до писемної мови, викладу думок, вини-
катимуть труднощі — дитині буде важко правою рукою виражати свої 
думки. А зламати і все почати спочатку — майже неможливо.

У лівші інакше, ніж у правші, побудований мозок. Отже, його мис-
лення, психіка дещо інакші, ніж у правші. Як правило, ліворукі діти 
вразливіші, емоційніші, рухливіші, запальніші, гнівливіші, гірше зви-
кають до нових умов життя, тонше диференціюють колір і форму пред-
метів. Можна сказати, що вони більше, ніж праворукі, індивідуалізу-
ють навколишній світ. Мабуть, саме тому серед ліворуких дітей багато 
художньо обдарованих.

Слід ураховувати, що в ході навчання ліворукі діти більше орієнту-
ються на відчуття (зорові, тактильні та інші), ніж на мовлення. Отже, 
для кращого розуміння матеріалу їм потрібна опора на малюнок або на-
очний посібник. Лівші важко працювати у великих групах та жорстко 
регламентованих умовах, їхня стихія — індивідуальна робота без жорс-
ткої регламентації, зорієнтована на реалізацію власної ініціативи та ін-
туїції. Якщо на це не зважати, лівша може стати важко виховуваною, 
невротичною дитиною. Ускладнює їм життя і те, що всі предмети, які 
їх оточують, зорієнтовані на правшів, і є незручними для лівшів (від-
чиняти двері, користуватися побутовою технікою, грати на музичних 
інструментах). Не намагайтеся зробити лівшу таким, як усі, довіряйте 
його природі. Пам’ятайте: він володіє такими унікальними задатками, 
які відсутні у багатьох правшів.

Близнюки
Брати і сестри ( рідні) рідко відвідують одну групу дитячого садка чи 

класу школи, оскільки вони здебільшого бувають різного віку. Виняток 
становлять діти-близнюки. Всім відомо, що близнюками називають ді-
тей, народжених від однієї вагітності матері. їх може бути двоє або більше. 
Наскільки поширене це явище? Близнюки народжуються не так і рідко: 
двійні — 1 на 70 — 80 народжень, трійні — 1 на 6 — 8 тисяч народжень, 
понад троє дітей — рідкісне явище. Отже, час від часу групу дитячого 
садка відвідують діти-близнюки, які потребують до себе індивідуального 
підходу, що ґрунтується на врахуванні їхніх особливостей. Яких саме? 
Щоб визначитися з цим, треба орієнтуватися у фізіологічних та психоло-
гічних характеристиках розвитку цієї категорії малюків.

Існує два типи близнюків — однояйцеві та різнояйцеві. однояйцеві 
близнюки розвиваються з одного заплідненого яйця і мають однаковий 
генотип (однакову сукупність спадкових факторів), одну групу крові, 
належать до однієї статевої групи — або дівчатка, або хлопчики. Різно-
яйцеві близнюки розвиваються з різних яєць, мають близький, проте 
не однаковий генотип. Вони бувають одностатевими і різностатевими, 
більш або менш схожими одне на одного.

Що важливо брати до уваги педагогам, у групі яких перебувають діти-
близнюки першого або другого типу? Насамперед те, що при народженні 
близнюки відрізняються від інших дітей меншою масою та довжиною тіла. 
Різниця у цих показниках існує і в самих близнюків: один з них з’являється 
на світ раніше другого, внаслідок чого ймовірне відставання у фізичному роз-
витку останнього, народженого з меншою вагою. Навіть батьки малюків ін-
коли оперують категоріями «перший» і «другий», Що, з одного боку, фіксує 
об’єктивний факт різного часу народження дітей, з другого — суб’єктивні 
враження, очікування, переживання матері і батька. Не секрет, що бага-
топлідна вагітність жінки проходить складніше, нерідко супроводжується 
ускладненнями (токсикози, підвищена втомлюваність, тахікардія тощо). 
Через нерівномірне надходження поживних речовин ймовірне порушення 
розвитку одного з плодів або поява вад розвитку, ускладнень, певного від-
ставання у показниках вікового розвитку. Це не означає стовідсоткового 
підтвердження виникнення ускладнень у розвитку близнюків, проте фік-
сує високу ймовірність цього. Найчастіше близнюки народжуються з інтер-
валом 10 — 15 хвилин, при цьому пологи у жінки бувають складнішими, 
порівняно зі звичайними. Ускладнюється і процес годування немовлят. Він 
перетворюється на непросту й тривалу процедуру, яка потребує допомоги 
інших членів родини, втомлює матір, виснажує її сили. Якщо сім’я друж-
на, а діти — довгоочікувані та бажані, проблема гармонійно розв’язується, 
розвиток малюків відбувається нормально. За умови існування об’єктивних 
складностей (низького матеріального достатку, поганих квартирних умов, 
відсутності у матері помічників, несприятливого психологічного клімату 
тощо), ймовірне виникнення різних проблем.

Стратегія виховання близнюків у сім’ї нерідко базується на очіку-
ванні від них проявів схожості: їх однаково вдягають, зачісують, купу-
ють однакові іграшки та солодощі, однаково граються з ними. Водночас 
вільно чи невільно ставлення рідних зумовлюється порядком народжен-
ня дітей (старший—молодший), вродженими фізичними особливостями 
кожного (сильний—слабкий), що нерідко продукує змагальність, кон-
курентність, провокує появу в близнюковій парі з перших років життя 
відносин типу «лідер—залежний».

У дитячому садку діти-близнюки, з одного боку, почуваються ком-
фортно, тримаючись одне одного, з другого — вважають спілкування 
один з одним достатнім, не шукають інших товаришів. Тож ймовірне 
виникнення труднощів, пов’язаних з інтеграцією близнюків у соціум. 
Якщо ці діти не мають інших братів і сестер, не відвідують дитячих за-
кладів, їхня схильність до уникнення контактів з іншими дітьми може 
посилитися, виглядати як соціальна некомпетентність, пов’язуватися 
з особистісною тривожністю, закритістю, прихованістю почуттів, і, як 
наслідок — проявами нервовості. Останні особливо даються взнаки у 
випадках, коли педагоги намагаються роз’єднати дітей (посадити за 
різні столи, об’єднати з іншими для виконання якогось завдання, про-
тиставити дітей одне одному) або надміру підкреслюють несхожість 
близнюкової пари на інших.

Індивідуальний підхід до близнюків передбачає врахування бать-
ками і педагогами особливостей природи дітей: їхньої взаємної 
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прив’язаності, а також намагання, з одного боку, бути схожими, з дру-
гого — відрізнятися один від одного, наявності в них об’єктивно схо-
жого—несхожого. Головною тезою при вихованні близнюків має стати 
така: «Поважай і бери до уваги потребу дітей бути поряд одне з одним, 
не роз’єднуй їх силою, не примушуй товаришувати з іншими, не за-
діюй конкурентні тенденції — вони особливо руйнівні для близнюків. 
Покажи привабливість і корисність інших людей для них, доведи без-
печність перебування близнюків на відстані один від одного, виграш 
від розширення кола їх спілкування». Батькам можна порадити інко-
ли на короткий (а з часом і триваліший) час розлучати близнюків, при-
вчаючи їх до автономного існування та виробляючи потребу спілкува-
тися з іншими дітьми.

Надмірна прив’язаність, свого роду злитість «Я» і «Ми» близнюків 
може в майбутньому призвести до розмитості їх особистісного, індиві-
дуального обличчя, до нездатності бути автономним, до незрілих форм 
соціальної поведінки, а отже, і до низької життєвої компетентності. 
Близнюки, не привчені з раннього дитинства до повноцінного осо-
бистісного існування за відсутності поряд брата (сестри), через розлу-
ку внаслідок життєвих обставин можуть виявитися непридатними до 
повноцінного буття.

У полі уваги педагога, групу якого відвідують близнюки (насам-
перед однояйцеві), мають бути саме проблеми соціального розвитку, 
особистісного зростання кожного члена близнюкової пари. Важливо, 
щоб діти навчилися оперувати не лише займенником «ми», а і «я», 
орієнтувалися не лише у своїх спільних, а й у відмінних рисах, інтере-
сах, життєвих планах, спілкувалися з однолітками різної статі. Адже 
фізична окремість, індивідуальне внутрішнє життя, соціальне облич-
чя схожих за природою дітей актуалізують необхідність виваженого 
ставлення до визначення тієї межі, за якою прив’язаність може пере-
творитися на залежне існування, на неспроможність жити самостій-
но. Просто робити це треба поступово, систематично, ненав’язливо. Не 
примушувати дитину силою, а пропонувати, запрошувати.

особистий досвід
Кожна дитина зростає, формується як особистість у певних, прита-

манних лише їй умовах, має свою біографію (життєві факти, обставини, 
умови життя тощо), індивідуальну історію розвитку. Від народження 
однією дитиною опікуються рідні люди, іншою — нерідні, чужі; одна 
бачить два — три знайомі обличчя, перед іншою проходить багато різ-
них людей; одна зростає у демократичних умовах виховання, інша — в 
авторитарних. Чинників, які позначаються на життєвому досвіді малю-
ка, безліч: структура сім’ї, вік батьків, психологічний клімат, рівень 
культури та освіченості членів родини, пріоритетні цінності, матеріаль-
ні статки, розміри житлової площі, здоров’я членів родини і самої дити-
ни... Не секрет, що дитина, поруч з якою протягом кількох років знахо-
диться хвора людина, і малюк, в якого молоді здорові батьки і який має 
окрему кімнату, мають різний життєвий досвід.

Що ж таке досвід? По суті, йдеться про комплекс, що складається із 

життєво важливих знань, умінь, практичних навичок, звичок (автома-
тизованих навичок, які перетворилися на потребу), чуттєвих вражень. 
Деякі з них усвідомлюються дитиною, деякі зберігаються в її підсвідо-
мості, пробуджуючись, коли життєві ситуації нагадують про пережите. 
Тоді вони перетворюються на «бомби уповільненої дії», які можуть не-
сподівано «вибухнути», коли цього зовсім не чекаєш.

Коли ми називаємо дитину «досвідченою», ми маємо на увазі, що 
вона багато з чим стикалася у житті, знає більше, ніж мала б знати у 
свої дитячі роки, досить самостійна, відрізняється від однолітків розви-
неним внутрішнім життям, звикла розраховувати на себе, відстоювати 
свої інтереси. По суті, вона здатна бути активним суб’єктом життєдіяль-
ності, здійснювати власні вибори, приймати самостійні рішення й від-
повідати за них.

Чим молодша дитина, тим менше в неї досвіду. З віком він розши-
рюється, поглиблюється, набуває індивідуального забарвлення, час від 
часу стає предметом аналізу та самооцінки особистості. Цілісна кар-
тина світу (емоційна, ідеальна, алегорична) є результатом набуття до-
шкільником першого життєвого досвіду. Глобальний, хай і елементар-
ний, погляд на життя та закони його функціонування, певний синтез, 
придатний для закладання основ дитячого світорозуміння, — важлива 
умова формування життєвої компетентності. Важливо, щоб у гонитві за 
науковістю і глибиною знань з тих чи інших предметів педагог не за-
був про завдання створення на ґрунті індивідуального досвіду дитини 
загальної цілісної картини світу. Якщо ця картина нечітка, то з всту-
пом дитини до школи внаслідок орієнтації освіти на численні розрізнені 
предмети, вона і зовсім руйнується. От чому так важливо, щоб на етапі 
дошкільного дитинства кожний малюк спирався на свій «синтез», який 
на наступному етапі модифікується, розшириться, набуде чіткості, ус-
відомленості й сталості.

Досвід дитини треба плекати, збагачувати, пропонуючи їй для 
розв’язання різні проблемні запитання, ставлячи в ситуацію, коли тре-
ба розпорядитися собою, прийняти рішення. Індивідуальний досвід 
слід брати до уваги, рахуватися з ним, співвідносячи з ним науковий 
матеріал, який пропонується в ході навчання. Чим досвідченіша дити-
на, тим виразніше проявляється її суб’єктність — здатність поводити-
ся незалежно, ініціативно, зі знанням справи, свідомо, відповідально. 
Втрата дитиною властивості суб’єкта позбавляє її сенсу свого буття, 
адже потреба виявити, показати себе, самоствердитися, реалізувати 
свій потенціал — одна з провідних людських потреб, що обов’язково має 
задовольнятися.

Звідки ж береться особистий досвід, як він накопичується? Це відбу-
вається завдяки:

• власній індивідуальній практиці дитини (успішній і неуспішній);
• оцінним судженням авторитетних дорослих (позитивним, супереч-

ливим, негативним);
• оцінкам однолітків, з якими можна сперечатися і порівнювати себе.

 Оскільки зазначені чинники пронизують усі сфери життєдіяльності, 
вони «постачають» дошкільника інформацією про Природу, Рукотвор-
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ний світ, Людей та його Я, дозволяють упорядкувати її з допомогою ав-
торитетних дорослих у такий важливий синтез, яким є абрис дитячо-
го світогляду, цілісного погляду на життя. Хай поки що схематичний, 
вельми приблизний, спрощений, проте свій, набутий, пережитий у той 
чи інший спосіб.

Ігнорування батьками і педагогами індивідуального життєвого досві-
ду дитини, її власного бачення людей, подій, вчинків завдає непоправ-
ної шкоди особистісному зростанню дошкільника, гальмує формування 
життєвої компетентності, вибиває з-під ніг дитини важливу опору.

Індивідуалізація як засіб реалізації заявленої Базовим компонентом 
особистісно орієнтованої моделі базується на врахуванні педагогами, 
хай і обмеженого, проте особисто пережитого досвіду дитини, культи-
вує його як психологічну опору, що допомагає дитині відбутися у ролі 
особистості.

Пильніше вдивитися в обличчя кожного вихованця, познайомитися 
ближче з його особистим, індивідуально забарвленим досвідом, надати 
малюкові можливість для апробації та зміцнення власного досвіду — 
одна з важливих освітніх задач, яку повсякчас належить розв’язувати 
педагогові.

1. 6. життєва компетентність дошкільника та її розвиток у різ-
них соціальних інституціях

Зміст і структура поняття
Поняття життєвої компетентності сьогодні стає дедалі вживані-

шим. Проте в нього подекуди вкладають різний зміст. Оскільки це 
поняття принципове, сутнісне для особистісно орієнтованої моделі 
освіти і є ключовим у Базовому компоненті дошкільної освіти та в На-
ціональній Доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті, важ-
ливо уточнити його значення. Тим більше, що введення компетент-
ності як пріоритетної категорії у різні нормативні документи означає 
надання переваги системному, цілісному, комплексному підходу до 
особистості, її розвитку, виховання, навчання. Поняття компетент-
ності певною мірою актуалізує зв’язок, який схематично можна зоб-
разити умовним дробом, у числівнику якого — дитина, а в знаменни-
ку — життя (дитина/ життя).

Адже дошкільник — часточка великого, плинного, суперечливого, 
складного життя. Найголовніше для педагогів (та й для батьків!) — ви-
ростити дитину домірною життю (своїй природі, можливостям, віку, 
зовнішнім вимогам, соціальним правилам), навчити адекватно реагу-
вати На різні події, вчинки, якості, досягнення, знаходити в ньому своє 
місце, «вписуватися» в його контекст.

Бути компетентним — означає вміти збалансовувати біологічні рит-
ми (свою активність, сон, апетит, стан, настрій, працездатність) із со-
ціальними ритмами (почуттям відповідальності, усвідомленням необ-
хідності чогось, звичним розкладом, обов’язками і правами); не бути 
заручником власного тіла, негативних або тривожних думок і почуттів, 
руйнівних намірів; віддавати перевагу конструктивній, творчій актив-
ності перед споживацькою, деструктивною, виконавською, руйнівною.

Зрозуміло, йдеться про сенс життя в цілому, про серйозні дорослі 
проблеми. Чи правомірно «приміряти» їх до малих дітей? Так, тільки 
в доступних межах і на знайомому життєвому матеріалі, апелюючи до 
зрозумілих малюкам понять та їхнього власного досвіду. Якщо не про-
будити в дитині інтересу до цього, не дати їй елементарних форм життє-
будови, потім буде важко починати з нуля: адже все має ґрунтуватися 
на тому, що закладено на попередньому етапі.

Щоб на етапі дошкільного дитинства закласти основи компетентності 
як інтегральної особистісної характеристики, необхідно почати з чіткого 
визначення змісту цього поняття, усвідомлення своєї відповідальності за 
наявність — відсутність у дитини зазначеної властивості, добору адекват-
них методів її виховання в умовах сім’ї та дошкільного закладу.

Оскільки поняття компетентність—компетенція—зрілість—автори-
тетність перебувають в одній зв’язці, детальніше розглянемо кожне з них.

Компетентність є особистісною, складною характеристикою дитини, 
що засвідчує достатню її обізнаність, умілість, вправність у певному колі 
питань. Отже, компетентність — це особистісна якість, а компетенція — 
коло питань, за якими зазначену якість характеризують. Іншими слова-
ми, якщо нас цікавить компетентність дошкільника, ми маємо фіксувати 
увагу на питаннях: Наскільки вона сформована у дитини? (Так, не дуже, 
ні). Наскільки самостійно виявляється? (Завжди, залежить від ситуа-
ції, настрою). Чи виразними є її прояви? (Виразні, приховані, стримані) 
тощо. Якщо ж ідеться про компетенцію, нас цікавлять насамперед напря-
ми, сфери, в яких дитина компетентна, а в яких — ні.

Близьким до поняття компетентність є поняття зрілість. Ним позна-
чають найвищий для певного віку поріг розвитку, ступінь його повноти, 
готовності до чогось. Отже, говорячи про зрілість дошкільника (домірну 
вікову), маємо на увазі міру розвитку — особистісного, розвитку компе-
тентності як інтегральної характеристики.

Що ж означає поняття авторитетний? Дитину, яка користується в ін-
ших авторитетом, має вплив, високий статус у групі однолітків, за якою 
визнаються високі права, з якою рахуються, якій довіряють, яку визнають. 
Найчастіше авторитетною буває компетентна дитина, тобто така, що знає, 
як діяти в тій чи іншій ситуації (володіє належними знаннями, уявлення-
ми), може знайти для цього належні засоби, володіє необхідними уміння-
ми і навичками, хоче реалізувати свою ініціативу, здатна покладатися на 
власний досвід, адекватно діє, реалізуючи свої наміри у вчинках, діях.

Підсумовуємо: поняття компетентність засвідчує наявність у дитини 
відповідної інтегрованої особистісної якості; компетенція — вказує на 
сфери й напрями її прояву, зрілість — бажану й доступну вікові повноту 
розвитку компетентності (не лише знає, а й уміє, позитивно ставиться, 
адекватно діє); авторитетність — ступінь визнання компетентності ди-
тини іншими — дорослими й однолітками.

Отже, поняття компетентність як інтегральна характеристика осо-
бистості уособлює цілісний підхід до дошкільника, його розвитку, ви-
ховання та навчання. Оскільки в практиці у таких випадках викорис-
товують різні поняття, зокрема, цілісний, системний і комплексний, 
доцільно розглянути кожне з них.
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Оперуючи поняттям цілісний підхід, маємо на увазі просякнутий 
єдністю, тобто такий, який не поділяється на окремі частини, характе-
ризується повнотою представленості різних складників. Ми не можемо 
сказати, що реалізуємо цілісний підхід до виховання і навчання до-
шкільника, віддаючи перевагу інтелектуалізації освіти перед мораль-
но-духовним, почуттєвим, вольовим, фізичним розвитком. Цілісність 
передбачає всеохопленість, збалансованість різних напрямів роботи, їх 
рівноцінну представленість у змісті.

Оперуючи поняттям системний підхід, ми наголошуємо не лише на 
повноті й рівноцінності представленості у цілому частин, елементів, а 
й на їх упорядкованості, організованості, взаємозалежності, послідов-
ності складників. Система — це певним чином організоване ціле. Реалі-
зуючи системний підхід до особистості та її освіти, маємо подбати про 
оптимальну логіку подання матеріалу.

А що таке комплексний підхід? Комплекс — це теж єдність, проте 
така, що не претендує на всеохоплення, повноту представленості час-
тин. Комплекс — частина системи. Коли педагог проводить комплексне 
заняття, він поєднує деякі, а не всі напрями розвитку (наприклад, му-
зичний — з фізичним, образотворчий — з музичним та літературним, 
трудовий — з художнім тощо). За вдалого й домірного поєднання можна 
досягти значних результатів у різнобічному розвитку дитини.

Отже, ідею цілісного підходу до дитини як особистості, до її розвитку, 
виховання і навчання втілено в інтегрованому понятті життєва компетен-
тність як в одному з провідних у Базовому компоненті дошкільної освіти 
та майбутній Державній базовій програмі. Особистісним інтегралом, що 
засвідчує міру життєвої компетентності дошкільника, є нове для освітян 
поняття позиція «я — у — Світі», що синтезує систему Ціннісних став-
лень дошкільника до себе та довкілля — природи, речей, людей.

Як розуміти поняття ціннісне ставлення? Ціннісне — вибіркове, від-
носно стале ставлення, яке визначається потребами та інтересами дити-
ни, системою її ціннісних орієнтацій та визначає для неї особистісний 
сенс у ставленні до когось —чогось. Так, ціннісне ставлення до Природи 
засвідчує здатність малюка її цінувати; ціннісне ставлення до рукот-
ворного світу — спроможність диференціювати його, виділяти в ньому 
більш і менш важливі речі; ціннісне ставлення до людей — уміння ди-
тини брати їх до уваги, розрізняти за ступенем їх об’єктивної поінфор-
мованості, життєвої умілості, суб’єктивної приємності (неприємності), 
важливості для себе; ціннісне ставлення до себе — симпатія до своєї зов-
нішності та сутності, прийняття себе, самоповага, орієнтація у власних 
чеснотах і вадах, відстоювання власної гідності.

Таким чином, дошкільник, який ціннісно ставиться до природи, 
рукотворного світу, людей та самого себе, характеризується компетен-
тністю у відповідних сферах життєдіяльності (компетентною не можна 
назвати дитину, яка не усвідомлює об’єктивного значення та особистіс-
ного смислу певного вчинку, обов’язку, результатів діяльності..)., має 
сформовану (елементарну для цього вікового періоду) життєву позицію 
«Я — у — Світі».

Показники життєвої компетентності дошкільника
Ефективна педагогічна робота передбачає не лише усвідомлення ви-

хователем суті того чи іншого її напряму, а й уміння оптимально органі-
зувати її та здійснити експертизу зробленого, оцінити реальний ступінь 
особистісного зростання конкретної дитини. З цією метою педагогові 
доведеться навчитися фіксувати, реєструвати показники наявності (від-
сутності), ступеня розвитку (сильно — не дуже — слабко) та стабільності 
прояву (постійно — час від часу — ніколи) складної єдності під назвою 
життєва компетентність.

Що ж вважатиметься показниками життєвої компетентності?
1. Оптимальна для віку модель провідної діяльності.
2. Форми активності дитини у сферах життєдіяльності.
3. Особливості розвитку базових якостей особистості.
Як «ключ», тобто пристрій для відчинення складної споруди під на-

звою життєва компетентність використовуватимемо самоактивність — 
власну, самостійну, свідому дію дошкільника, яка засвідчує поступ його 
розвитку. Самоактивність має оцінювати педагог (не діагностувати, не 
визначати рівень розвитку, не відносити дитину на цій підставі до пев-
ного рівня або групи!), узагальнюючи свої судження, що ґрунтуються на 
систематичних спостереженнях, аналізі продуктів діяльності, бесідах з 
вихованцями. Для чого? А для того, щоб визначати, чи відповідає роз-
виток дитини її віковим та індивідуальним можливостям, реалізувати 
індивідуальний та диференційований підходи до вихованців, визначи-
ти сильніші й слабкіші сторони кожного, сприяти посиленню перших і 
послабленню других. Отже, це потрібно, щоб правильно орієнтуватися 
в динаміці просування дитини шляхом свого розвитку як особистості; 
щоб допомогти малюкові, підтримати його в складній роботі само-ста-
новлення; щоб спростити йому просування по життю; щоб культивува-
ти віру у власні сили.

Першим показником компетентності дошкільника є оптимальна для 
віку модель провідної діяльності. Як відомо, діяльність дитини може 
досягти зрілих, відповідних вікові та особистому досвіду форм, а може 
лишитися у зародковому стані. Уточнимо окремі моменти. Ідеться 
насамперед про «дитячі» види діяльності. Які? Звичайно ж, ігрову, 
спілкування і предметно-практичну діяльність. Про навчальну діяль-
ність як неспецифічну для дошкільного дитинства не йдеться. Якщо в 
старшому дошкільному віці малюк володіє лише її елементами, його 
не варто відносити до категорії некомпетентних. За навчальною діяль-
ністю — довгі роки перебування дитини у школі.

Розглянемо детальніше основні види діяльності — гру, спілкуван-
ня, працю. Зазначимо: структурними компонентами будь-якої діяль-
ності є мотив — мета — засоби — результат — оцінка (самооцінка), 
однаково важливі для становлення повноцінної вікової норми розвит-
ку гри, спілкування і праці. Оскільки структура діяльностей спільна, 
спинимо увагу на кожному із означених складників.

Будь-яка діяльність зумовлена мотивом — спонукальною причи-
ною: заради похвали, для самоствердження, щоб пізнати щось нове, 
уникнути помилки, через антипатію до дорослого чи однолітка... Чи 
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часто ми намагаємося зрозуміти стан нашого вихованця на старті, коли 
діяльність ще не розпочалася, просто вже виробилася певна установка 
на неї, склалися певні очікування щодо ймовірного успіху— неуспі-
ху діяльності, з’явилося те, що О. В. Запорожець називав «емоційним 
передбаченням», передчуттям? Погодьмося, не часто — адже наша 
увага переважно прикута до результатів діяльності. Про це пізніше. 
А зараз зосередимося на так званому, орієнтовному етапі діяльності. 
Якщо малюк на самому її початку вже не хоче, боїться, не знає як, 
годі сподіватися на успіх та результативність. І якби ми, дорослі, нав-
чилися приділяти увагу не тільки результативності й формам органі-
зації діяльності, а й налаштованості дитини на неї, продуктивність 
вже природно формувалася б. Мотивація як спонука — важливий ме-
ханізм активізації діяльності дитини будь-якого віку. Дошкільник не 
є винятком. Для чого? Навіщо? Чому? — кардинальні питання.

Тепер про мету як наступний структурний елемент будь-якої діяль-
ності. Підкреслимо: якщо дорослий визначив для дітей мету діяль-
ності, з цього не випливає, що справу зроблено: слід пересвідчитися, 
чи прийняла її дитина, чи перетворилася мета, поставлена іншим, на 
її власну. Якщо це сталося, то дитина охоче береться за справу, якщо 
ж ні — діяльність підміняється хаотичними рухами, одноманітними 
маніпуляціями, наслідуванням дій інших, відмовою від них.

Якщо наш дошкільник усвідомлює, заради чого він виявляє актив-
ність і чого саме має досягти, половину справи зроблено — рушійні сили 
запущено, у дитини з’явився уявний образ майбутнього бажаного резуль-
тату, виробилася позитивна установка на ще не розпочату діяльність.

Тепер для розгортання діяльності педагог має сконцентрувати увагу 
на засобах досягнення дитиною її мети — теоретичних і практичних: 
треба спланувати дії, дібрати адекватні прийоми та способи дій, уміло 
користуватися інструментами, долати труднощі, що стоять на шляху до 
мети. Це відбувається на етапі діяльності, який називається виконавсь-
ким і розкриває процесуальний її бік. Тут важливо простежити, чи до-
цільно, конструктивно, продуктивно діє дитина як суб’єкт діяльності, 
чи бачить власні помилки, чи виправляє їх, чи вносить корективи у про-
міжні результати, чи виглядає розумною і вправною, наполегливою, оп-
тимістичною, самостійною, чи базується на особистих зусиллях.

Якщо засоби використано правильно, мети досягнуто, діяльність 
вважається продуктивною, успішною і завершується кінцевим продук-
том, результатом. Він важливий не стільки сам по собі як об’єктивність, 
скільки тим, яких зусиль коштував дитині, легко чи складно було його 
досягти, чи значущим він є для особистості, чи важливий для соціуму. 
Якщо педагог орієнтується насамперед на якісно-кількісні характе-
ристики кінцевого результату, а там, де вони неможливі (наприклад, 
у грі), — на одержання індивідуального або сукупного продукту діяль-
ності, цей підхід тяжіє до навчально-дисциплінарного. Якщо ж у полі 
його уваги — співвідношення між реальними показниками кінцевого 
продукту, вкладеними особистісними зусиллями виконавця, та його 
здібностями, можна говорити про реалізацію особистісно орієнтовано-
го підходу.

Досягнутий результат слід оцінити з різних точок зору — відповід-
ності заданим вимогам, якісних характеристик, високої чи низької 
ціни віддачі дитини, оригінальності, ймовірності подальшого вико-
ристання тощо. оцінити — означає висловити авторитетне, виважене, 
об’єктивне, зрозуміле, обґрунтоване, доброзичливе судження. Оскільки 
в дошкільному дитинстві доросла людина є тією точкою, навколо якої 
розгортається життя малюка, оцінка дорослого вельми важлива для 
його особистісного зростання. Ось чому треба відповідально ставитися 
до процедури винесення «вердиктів», «наклеювання» ярликів, прого-
лошення безпідставних узагальнень. Дбаймо, щоб принаймні старший 
дошкільник умів спиратися не лише на зовнішні оцінки авторитетних 
людей, а й на самооцінку. На жаль, педагоги недооцінюють роль само-
оцінки в особистісному зростанні дошкільників, не культивують у дітей 
звичку висловлювати свою думку з приводу діяльності, її результатів, 
власної ролі у ній.

Можливо, у когось виникне сумнів щодо необхідності для практиків 
так ґрунтовно спинятися на структурі діяльності. Твердо переконані, 
що: по-перше, кожний без винятку педагог має володіти азами психоло-
гії; по-друге, говорити про розвинені форми тієї чи іншої діяльності як 
показники життєвої компетенції без цих знань неможливо. Розвинена 
форма засвідчує домірний вікові розвиток усіх означених вище компо-
нентів діяльності — вміння свідомо мотивувати свої дії, готовність до 
цілепокладання, здатність використовувати характерні для діяльності 
засоби досягнення мети, спроможність досягти позитивного результату 
й реалістично оцінити своє досягнення.

Варто зазначити: всі чотири види діяльності — гра, спілкування, 
праця, учіння — різняться за своїми результатами. Так, результатом 
ігрової, процесуальної й вільної за характером організації діяльності 
є задоволення дитини. Результат спілкування та спільної діяльності 
— сукупний продукт зусиль, збагачений обома партнерами. У трудовій 
діяльності результатом є матеріалізований продукт праці (річ, виріб). 
Кінцевим результатом навчальної діяльності є ЗУНи.

Що розуміємо під розвиненою формою ігрової діяльності? Насампе-
ред те, що дитина спроможна самостійно визначитися із сюжетом гри, 
ігровими ролями, здатна пояснити іншим, чому задоволена або незадо-
волена нею, використовувати за призначенням ігрові атрибути та пред-
мети-замінники, розгортати процес гри, збагачувати задум, поводитися 
адекватно ігровій ролі, брати до уваги відмінності різних ролей, узгод-
жувати ігрові дії з діями товаришів, культурно виражати свої емоції, 
звертатися до дорослих по допомогу лише в разі об’єктивної необхід-
ності, діяти за правилами, поводитися справедливо.

Оптимальною слід вважати таку форму організації спільної діяль-
ності та спілкування, за якої дитина відкрита для нього, вміє домовля-
тися, узгоджувати, поступатися, рахуватися з іншим, визнавати його 
чесноти й переваги, обстоювати власну думку, використовувати вер-
бальні і невербальні засоби, гідно поводитися в ситуаціях успіху-неуспі-
ху, брати на себе відповідальність, допомагати іншому, визнавати міру 
внеску в сукупний продукт, радіти спільності як такій.
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трудову (предметно-практичну) діяльність можна кваліфікувати за 
формою прояву як розвинену за умови, що дитина може пояснити, що й 
для чого (кого) вона хоче змайструвати, характеризується самостійною 
та цілеспрямованою активністю, вміє користуватися основними видами 
знарядь праці, поводиться організовано, знає, як економно витрачати ма-
теріал, вміє організувати свій робочий час, оптимально ставитися до труд-
нощів (не капризує), не поспішає по допомогу, а варіює власні пошукові 
зусилля, домагається високих стандартів якості, здатна виявляти й вип-
равляти помилки, вносити корективи, об’єктивно оцінювати зроблене.

Домовляємося: навчальна діяльність не належить до категорії «дитя-
чих», не є провідною в дошкільному віці, не може виступати визначаль-
ною в оцінці ефективності педагогічної діяльності. Однак, оскільки після 
5 років заняття як форма організації навчальної діяльності дедалі більше 
входить у життя дітей, доцільно проаналізувати загальнонавчальні вміння 
і навички, необхідні майбутньому учневі, зокрема такі:

• організаційні (володіння раціональними способами самоорганізації);
• загальнопізнавальні (вміння спостерігати, обстежувати, аналізувати, 

виділяти головне і другорядне, порівнювати, запам’ятовувати, бачити 
проблему, розв’язувати її, розмірковувати, осмислювати матеріал);

• загальномовленнєві (культура слухання, запитування, висловлю-
вання суджень, обґрунтування, доведення правомірності умовиснов-
ків, налагодження мовленнєвої комунікації);

• контрольно-оцінні (здатність здійснювати найпростіші форми конт-
ролю власної діяльності, перевірити зроблене, виробити елементарну 
самооцінку, внести корективи, виправити помилки).
Зрозуміло, ці вміння та навички необхідні дошкільнику і для вико-

нання предметно-практичної та художньої діяльності, організованих на 
зразок навчальної.

Отже, компетентним вважається дошкільник, який володіє опти-
мальними для віку вміннями здійснювати дитячі види діяльності (на-
лагоджувати сюжетно-рольову гру, розгортати продуктивну діяльність, 
спілкуватися з дорослими та однолітками) та елементарними загально-
навчальними уміннями. Особливе значення в цьому ряді має оптималь-
на модель розвитку так званої провідної діяльності, тобто діяльності, 
яка на кожному етапі дошкільного віку визначає особистісне становлен-
ня, всередині якої виникають новоутворення та передумови для зарод-
ження наступних видів діяльності.

Які ж саме види діяльності і на яких вікових етапах є провідними? 
У першому півріччі життя провідною діяльністю є спілкування з до-
рослим; починаючи з другого півріччя першого року життя і до трьох 
років — предметно-практична діяльність; з трьох років і до старшого 
дошкільного віку включно пріоритетною стає сюжетно-рольова гра.

Провідний вид діяльності входить до складу «дитячих», а всі разом 
вони характеризують ступінь діяльнісної спрямованості дитини до-
шкільного віку, її зрілості (в межах вікових можливостей) як суб’єкта 
життєдіяльності.

Другим показником життєвої компетентності дошкільника є фор-
ми активності в різних сферах життєдіяльності, які засвідчують його 

життєву зрілість та її домірність віково-індивідуальній нормі. Про них 
вже йшлося у концепції розвитку особистості, коли пояснювався процес 
експертизи й оцінки ефективності діяльності педагога. Проте з огляду 
на виняткову важливість і складність питання вважаємо за доцільне ще 
раз повернутися до нього.

Отже, в Базовому компоненті визначено такі основні форми актив-
ності дошкільника, які засвідчують реалізованість його потенціалу:

• фізичну (пов’язану зі станом здоров’я, руховою активністю, будовою 
тіла, зовнішністю, роботою організму, м’язовою та предметно-прак-
тичною активністю);

• соціально-моральну (пов’язану з входженням дитини у соціум, з 
оволодінням соціально прийнятними і схвалюваними формами по-
ведінки та діяльності, засвоєнням моральних норм);

• емоційно-ціннісну (пов’язану із системою потреб та інтересів дити-
ни, з її вмінням приймати рішення, самовизначатися, надавати пере-
вагу комусь — чомусь, здійснювати самостійний вибір);

• пізнавальну (пов’язану з відкриттям нового, раніше невідомого, з 
розв’язанням життєвих проблем, встановленням сутності явищ та 
причинно-наслідкових залежностей, з розширенням та поглиблен-
ням інформації);

• мовленнєву (пов’язану з умінням встановлювати мовленнєву взаємодію, 
грамотно будувати й висловлювати свої думки, підтримувати діалог);

• художню (пов’язану зі здатністю передавати свої життєві враження 
за допомогою різних образів засобами образотворчого, музичного, лі-
тературного, театрального мистецтв);

• креативну (пов’язану з прагненням до творчої, створювальної діяль-
ності, прояву фантазії, вигадки та уяви).
Якщо дошкільник характеризується більш-менш збалансованим і від-

повідним вікові ступенем розвитку названих вище форм активності в цілому 
і кожної зокрема, можна вважати, що за цим показником його можна вважа-
ти еталонно компетентним. Проте у реальному житті в жодної дорослої лю-
дини, а тим більше у дитини, не бувають рівноцінно розвиненими усі названі 
форми активності. Одні проявляються більше, інші — менше, а деякі форми 
активності взагалі представлені у зародковому вигляді. Як оцінити в такому 
разі життєву компетентність дитини? Не претендуючи на роль діагноста в 
оцінці таких тонких проявів поведінки особистості, варто зафіксувати, які 
саме форми активності і наскільки близько до вікового оптимуму розвинені, 
якою мірою вони дозволяють дитині почуватися компетентною, самостійно 
виходити з нескладних життєвих ситуацій, керуватися здоровим глуздом, 
покладатися на особистий досвід. Якщо дитина не почувається безпорадною 
в будь-якій ситуації, можна констатувати оптимальний ступінь розвитку 
цього показника життєвої компетентності.

За цією логікою особливої уваги педагога і батьків потребують не-
самостійні, безініціативні, тривожно-невпевнені, пасивні і безпорадні 
діти. Насамперед треба виявити, чим зумовлені зазначені недоліки і, 
не відкладаючи на завтра, починати вправляти вихованців у самостій-
ній активності — фізичній, соціально-моральній, емоційно-ціннісній, 
пізнавальній, мовленнєвій, художній, креативній.
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Важлива навіть не стільки розвиненість у малюка тієї чи іншої форми ак-
тивності, скільки наявність у нього потреби у виявленні різних форм само-
стійної поведінки. Тож варто не стільки зациклюватися на оцінці конкрет-
них проявів, скільки визначати, яка схильність домінує — проявити себе чи 
ухилитися, ризикувати чи без зайвого клопоту гарантувати собі успіх...

Таким чином, оцінюючи компетентність дошкільника у розрізі вмін-
ня виявляти різні форми активності, важливіше кваліфікувати не міру 
розвитку кожної, а загальну тенденцію, схильність, прагнення, намаган-
ня дитини діяти самостійно в різних сферах життя та видах діяльності.

Третім показником компетентності дошкільника є сформованість 
у нього базових якостей особистості. Базовими їх називають тому, що 
вони є сутнісними, найважливішими для особистісного зростання, сво-
го роду «китами», на яких базується фундамент особистісної культури 
дошкільника. Нижче (таблиця 4) наведено їх перелік та подано харак-
теристику кожної.

Таблиця 4
Базові якості особистості

Назва якості Зміст якості

Самостійність

Здатність дошкільника діяти незалежно від керів-
ництва і допомоги ззовні, звертатися за нею в разі 
об’єктивної  необхідності, ефективно використовувати 
її в подальшій діяльності, відмовлятися від передчасної 
допомоги; ініціювати власні рішення, в різних життє-
вих ситуаціях покладатися на свій досвід, довіряти 
власним можливостям, бути здатним до самоорганіза-
ції, спроможним відстояти істину у суперечці, самому 
виробити судження з приводу когось—чогось.

Працелюбність

Усвідомлення дошкільником правила: неприродно 
залишатися пасивним, якщо ти здоровий, нормально 
— перебувати в дієвому стані; розуміння необхідності 
й корисності трудових зусиль та їхніх практичних 
результатів; звичка легко включатися у діяльність; 
домагання високих стандартів якості; схильність ви-
ходити за межі мінімально обов’язкової норми, пере-
виконувати її; здатність вносити у продукт своєї праці 
корективи, вдосконалювати його.

людяність

Уміння брати інших до уваги, рахуватися з від-
мінною від власної точкою зору, визнавати чесноти 
й переваги інших людей; здатність розуміти інших, 
ставати на їхнє місце, співпереживати їм, допомагати 
за власним бажанням; робити людям добро, не розра-
ховуючи на винагороду; адекватно відгукуватися на 
горе, неуспіх або погане самопочуття інших, відповід-
но коригувати свою поведінку; вміння прощати.

Самолюбність

Орієнтація у власних чеснотах і вадах; здатність 
відстоювати власну гідність, розширювати простір 
свого «Я»; вміння покладатися на себе, довіряти 
самооцінці, співвідносити свої домагання з можли-
востями; небайдуже ставлення до думки про себе 
авторитетних людей; реалізація своїх прав, якісне 
виконання обов’язків; збалансованість прагнень 
до самореалізації, саморозвитку і самозбережен-
ня; вміння гідно вигравати й програвати.

Спостережливість

Уміння не лише дивитися, а й бачити; помічати 
істотне, виділяти однакове, схоже, відмінне, особли-
ве; уважно стежити очима за кимось — чимось, кон-
центрувати на них увагу, зосереджуватися на певних 
сторонах; здатність вивчати, аналізувати, знаходити 
знайоме в новому і нове у знайомому; уміння зосеред-
жуватися на комусь — чомусь протягом певного часу.

Відповідальність

Серйозне ставлення до обов’язків, здатність нада-
вати перевагу обов’язку перед розвагою; спроможність 
відповідати перед іншими за свої рішення та їх на-
слідки; дотримання даного комусь слова, виконання 
обіцянки; послідовність у словах та вчинках; відчуття 
межі припустимої поведінки; бажання самовдоскона-
люватися; готовність визнати свої помилки, повинити-
ся, розкаятися; вміння за власним бажанням братися 
за виконання складної або копіткої справи.

Розсудливість

Уміння свідомо розмірковувати, логічно й послі-
довно викладати свої думки, орієнтуватися на здоро-
вий глузд, обмірковувати, формулювати судження з 
приводу когось—чогось, робити висновки, висувати 
припущення; здатність обговорювати з іншими свої 
проблеми, розповідати про них, вести бесіду, зважу-
вати «за» і «проти»; виявляти інтерес до нової інфор-
мації, до мисленнєвого розв’язання проблемних си-
туацій, до розкриття сутності подій і явищ.

Справедливість

Здатність керуватися у своїх діях і поведінці іс-
тиною, вчиняти правдиво щодо інших, поводитися 
відповідно до моральних правил, совісно, чесно; 
брати до уваги домагання і можливості інших лю-
дей; визнавати відповідність прав — обов’язкам, 
вчинків — оцінкам, досягнень — авторитету; 
спроможність чинити опір несправедливості.
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Самовладання

Уміння свідомо керувати власними почуттями, 
настроями, пориваннями, приводити їх у відповід-
ність з конкретними життєвими обставинами; 
здатність стимулювати свою активність, налашто-
вуватися на необхідний лад, контролювати власні 
дії; спроможність гальмувати небажані або неа-
декватні прояви, утримуватися від неправильної 
поведінки; вміння виявляти наполегливість, смі-
ливість, здорову міру ризику, чинити опір руйнів-
ним зовнішнім впливам.

Креативність

Схильність до творчості; прагнення відходити 
від шаблона, зразка; намагання робити по-своє-
му, виявляти винахідництво, раціоналізаторство; 
готовність займатися діяльністю, яка дає змогу 
робити відкриття, виявляти неповторність, до-
сліджувати, експериментувати, покладатися на 
свій життєвий досвід, ставити незвичні запитання 
і давати самостійні відповіді; смак до подолання 
труднощів, використання нових можливостей; 
здатність знаходити оригінальні рішення, радіти 
створенню нового.

Таким чином: життєво компетентною слід вважати дитину, яка до-
мірна вимогам життя, адекватно поводиться в різноманітних життєвих 
ситуаціях, виступає активним суб’єктом життєдіяльності, проявляє 
своє я у різних сферах життя, володіє набором базових якостей, харак-
теризується зрілими (віковими) формами основних видів діяльності. 
Вона знає, може, хоче і адекватно вчиняє.

особливості становлення життєвої компетентності дошкільників у 
різних соціальних інституціях. Згідно з Базовим компонентом дошкіль-
ної освіти майбутня Державна базова програма розвитку дошкільника 
матиме широкий адресат. Що це означає? Те, що користуватися нею 
зможуть не лише працівники дошкільних закладів державної форми 
власності різних типів, а й усі інші дорослі, які виховують і навчають 
малюків перших шести — семи років життя. Це — одна з принципових 
відмінностей майбутньої програми від чинних, які, по суті, залишали 
поза своєю увагою значну кількість інституцій, які опікуються розвит-
ком маленької дитини. Отже, вона швидше буде програмою розвитку 
дошкільника, ніж програмою, розрахованою суто на дитячий садок.

Які із соціальних інституцій, що на них розрахована програма, слід 
назвати у першу чергу? Це насамперед сім’я; дошкільні навчальні за-
клади державної, комунальної та приватної форм власності й усіх існу-
ючих типів — ясла, ясла — садок, дитячий садок, дитячий будинок; по-
зашкільні заклади освіти (палаци дітей та юнацтва, будинки творчості), 
при яких працюють так звані «школи для маленьких». Сьогодні, коли 
сім’я практично не орієнтується на якісь освітні програми і виховує ди-

тину на власний розсуд, коли не існує окремої програми для вихован-
ня малят у дитячому будинку; коли позашкільні заклади зорієнтовані 
виключно на підготовку дітей до школи — проблема уніфікованої, уні-
версальної програми розвитку дитини шести —семи років є вкрай акту-
альною.

Чому виникла ідея підготовки програми, розрахованої на різні со-
ціальні інституції? Насамперед тому, що сьогодні багато дошкільнят не 
охоплено суспільним дошкільним вихованням. Окрім того, не можна 
ігнорувати значний вплив на маленьку дитину різних умов виховання і 
навчання. Отже, важливо проаналізувати, бодай у першому наближенні, 
специфіку впливу кожного соціального інституту на розвиток малюка в 
цілому, на становлення основ його життєвої позиції, об’єктивувати це 
й для всіх інших суб’єктів виховання і навчання дошкільника.

Наскільки схожі, близькі і відмінні освітні завдання та умови розвитку 
дитини перших шести — семи років життя у родині, дошкільних закладах 
освіти різних типів і форм власності, дитячому будинку, позашкільному за-
кладі освіти? Що становить специфіку кожного з них, а, відповідно, і особли-
во позначається на життєвій компетентності дошкільника? Як оптимізувати 
навчально-виховну діяльність кожної з означених інституцій та скоординува-
ти їхню діяльність, налагодити взаємодію? Ці та інші питання чекають на від-
повіді, від яких значною мірою залежатиме те, наскільки спокійно, гармоній-
но, природно відбудеться перехід малюка з обмеженого життєвого контексту 
навчально-виховних закладів та родини у складний дорослий світ.

Детальніше розглянемо специфіку розвитку дошкільника як особистості у 
родині, дошкільних закладах різних типів та позашкільному навчальному за-
кладі. Для наочності розкриємо особливості впливу на дитину різних соціаль-
них інститутів у більш-менш уніфікованих за формою таблицях 5 — 8.

Родина
Родина, як відомо, є першим соціальним інститутом, а отже, має особливе 

значення для становлення життєвої компетентності дошкільника як особис-
тості. Специфіка її впливу обумовлена багатьма чинниками.

Перелічені нижче особливості, безперечно, безпосередньо стосуються про-
цесу особистісного становлення дошкільника: формування основ його само-
свідомості, характерологічних рис, емоційної та вольової сфери Дитини, її 
потреб та інтересів, розвитку елементарної життєвої позиції. Тож є всі підста-
ви твердити про істотний вплив родини на формування життєвої компетент-
ності маленької дитини. Пояснимо свою думку.

Якщо в родині відносини емоційніші за будь-які інші, це означає, що вони 
становлять позитивне тло для життєвих вражень малюків, легкого засвоєння 
того, що в житті приємно, а що — ні. Адже у перші роки Життя саме емоції є 
тим містком, який пов’язує дитину з довкіллям. Навчаючи малюків проявля-
ти й стримувати свої почуття, батьки роблять важливий внесок у становлення 
соціальної компетентності своїх синів та доньок, їх сприйнятливості як базо-
вої риси особистості.

У становленні особистості дошкільника неабияке значення має також ін-
тимний характер взаємин, прихильність членів родини одне до одного.
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Таблиця 5
особливості впливу родини на дошкільника

Сприятливі Несприятливі

Інтимне, особистісне спіл-
кування становить для дітей і 
батьків надзвичайну цінність, 
виступає важливим життєвим 
контекстом

Переважання особистісного спіл-
кування над діловим може уповіль-
нити розвиток вміння налагоджу-
вати взаємодію, спільну з іншими 
діяльність, гальмувати появу конс-
труктивних навичок.

Взаємини дитини з батьками 
та іншими членами родини емо-
ційні, базуються на почуттях лю-
бові, прихильності, довіри, захи-
щеності.

Сильна прив’язаність дитини до 
рідних гальмує розвиток соціальної 
компетентності, ускладнює процес її 
входження в дитяче співтовариство.

Основні функції батьків — 
турбота про фізичне, психічне 
та моральне здоров’я дитини, її 
захист від негативних впливів 
довкілля.

Надмірна опіка призводить до 
формування в дитини залежної по-
ведінки, звички до виконання вказі-
вок та розпоряджень інших, уповіль-
нює розвиток самостійності.

На дитину впливають люди 
різного віку та статі, носії різних 
соціальних функцій, що урізно-
манітнює та розширює її життєві 
враження та уявлення, сприяє 
гнучкості її поведінки

Нечіткість, непослідовність, су-
перечливість, ситуативність вимог, 
стандартів та оцінок дорослих де-
зорієнтує дитину, уповільнює процес 
унормованості її особистості, утруд-
нює становлення самостійності.

Члени родини впливають на 
дитину в різних життєвих ситуа-
ціях та умовах, що розширює діа-
пазон виховних можливостей

Хронічно зайняті і втомлені батьки 
віддають перевагу дистанційним, по-
верховим, короткотривалим контак-
там з дитиною, які формалізують та 
схематизують її життєві враження.

Гнучка унормованість життя 
сім’ї надає дитині право на віль-
ний час, вибір змісту та трива-
лості ігор і занять, сприяє задово-
ленню її основних інтересів

Відсутність змістових та часових 
рамок діяльності не виробляє у дити-
ни вміння її контролювати, усклад-
нює процес її входження в унормо-
ване життя дошкільного закладу та 
школи.

Дитина пов’язана з сім’єю 
міцними узами, батьки зберіга-
ють своє значення для неї упро-
довж всього її життя. Тривалість 
та сила впливу матері і батька на 
дитину не мають собі рівних

Сімейні традиції, цінності, звич-
ки можуть виступати путами, утруд-
нювати процес прийняття дитиною 
відмінних від них, несхожих устано-
вок, гальмувати розвиток толерант-
ності як важливої якості особистості, 
спричиняти опір новому.

Це допомагає малюкові усвідомити: людина має дбати про інших 
людей, ставитися до них з довірою, перейматися їхніми проблемами, 
допомагати їм... І хоча в майбутньому житті сьогоднішньому малюкові 
траплятимуться різні люди, в тому числі й такі, що їх варто обходити 
стороною, вкрай важливо, щоб з допомогою нас, батьків, наші хлоп’ята 
і дівчатка виносили з дитинства загальне почуття прихильності до лю-
дей, довіри до дорослого оточення.

Говорячи про широту діапазону впливу родини на маленьку дитину, 
маємо на увазі такі особливості родинного соціуму порівняно з іншими: ро-
дина складається з людей різного віку (дітей, дорослих і старших людей), 
статевої належності (чоловіків та жінок), соціальних ролей та професій, 
що гарантує раннє зіткнення малюка з означеними характеристиками і 
сферами життя. До того ж батьки мають змогу впливати на дитину, отже 
й на її життєву компетентність у найрізноманітніших ситуаціях — удома, 
у транспорті, у магазині, на пошті, в лікарні, під час прогулянок, виїздів 
на природу, у відпустку. Цієї можливості дитина позбавлена, коли вихо-
вується «за зачиненими дверима», переважно в умовах групової кімнати 
та ігрового майданчика. Отже, аби тільки бажання: можливості батьків 
для вправляння дитини в компетентності величезні.

Не секрет, що на відміну від дошкільного закладу, школи, вузу, міс-
ця роботи сім’я протягом усього життя лишається тим тлом, на якому 
відбувається особистісне зростання людини. У цьому розумінні вона не 
має конкурентів — і в дитинстві, і в юності, і в дорослості батьки лиша-
ються для своєї дитини найавторитетнішими, найзначущішими, най-
ріднішими людьми.

Неабияку роль у становленні життєвої компетентності, створенні для 
цього сприятливих умов відіграє гнучкіша порівняно з іншими соціаль-
ними інститутами унормованість життєдіяльності дитини. Вдома, хоча й 
намагаються певним чином регламентувати життя малюка, проте в ціло-
му надають йому можливість визначатися з тим, як, з ким і коли гратися, 
чим займатися у вільні години тощо. Зрозуміло, іноді це може призводи-
ти до непорозумінь, оскільки бажання малюка перевищують можливості. 
Проте природне вправляння дошкільника в умінні розпоряджатися со-
бою, обирати предмет інтересу, заповнювати на власний розсуд вільний 
час — важлива цеглинка у споруді під назвою особистість.

Специфікою родинного виховання є і те, що батьки рідше (іноді аж 
занадто), ніж будь-які інші дорослі, зокрема педагоги суспільних за-
кладів освіти, беруть на себе роль учителя, наставника, носія системи 
наукових знань. Це не означає, що вони нічого не пояснюють, не роз-
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повідають, не читають дитині, не дають нової інформації. Дають, і часто 
ширшу, ніж хтось інший. Проте здебільшого ця інформація несистема-
тизована, випадкова, майже не адаптована до віку дошкільнят. Отже, з 
одного боку, вона розвивальна, з другого — розірвана, клаптева.

Підкреслимо: те, що батьки не розглядають учительську функцію 
як основну, можна вважати природним явищем. Чого-чого, а різних 
учителів на життєвому шляху сьогоднішнього малюка трапляється ба-
гато. А от людей, які за своїм життєвим призначенням є оберегами, 
захисниками маленької істоти, завжди дефіцит. Тому ми не схвалює-
мо прагнення окремих педагогів перетворити батьків на вчителів, які 
мають удома продовжувати навчальний процес. Дім дано людині для 
затишку, радості, відчуття комфорту й захищеності. Давайте збереже-
мо його основне призначення, перестанемо агітувати батьків за про-
довження удома «шкільного життя». Адже малюк не лише навчаєть-
ся, він грається, відпочиває, розмірковує — живе. Опановує науку і 
мистецтво бути щасливим.

Назвавши основні відмінності, які в певному розумінні є перевага-
ми родинного виховання, заради об’єктивності означимо і його типові 
«слабкі місця». До них, зокрема, належать:

• центрація малюка на своїх проблемах, інтересах; сприйняття себе 
як найважливішу в сім’ї людину; егоїстичні прагнення;

• переважання в родинному оточенні дорослих людей провокує звич-
ку дитини розраховувати на їхню підказку, легку допомогу, задово-
лення її потреб; дорослі часто надміру опікують малюка, перестра-
ховують, вважаючи його безпомічним, вразливим;

• відсутність в оточенні малюка однолітків, дитячого товариства, 
партнерів по діяльності, з якими можна себе порівняти, обмінятися 
враженнями, вчитися домовлятися, узгоджувати дії, розв’язувати 
конфлікти;

• дефіцит елементарних обов’язків дитини, домінування процесу-
альної діяльності над результативною, дефіцит ділових стосунків, 
спільної діяльності з домірно розподіленими ролями;

• нестриманість емоційних реакцій дорослих, нелогічний перехід від 
пестощів до покарань (крайні форми виявлення емоцій), непослі-
довність вимог та оцінок.
Сподіваємося, читач зрозуміє: йдеться про загальні тенденції, які 

не обов’язково стосуються конкретної сім’ї. Наші узагальнення не є 
самоціллю, їх варто сприймати як схему-орієнтир, що її педагог може 
збагачувати, розширювати, конкретизувати. Головне — робити само-
стійні узагальнення, які допоможуть визначитися зі специфікою впли-
ву конкретної родини на особистісне зростання конкретного дошкіль-
ника, його життєву компетентність як інтегровану характеристику.

Дошкільний навчальний заклад
Прийшовши з сім’ї у дитячий садок, дитина стикається з новими 

для себе умовами та правилами співжиття, до яких часто буває негото-
вою. Що відрізняє соціальну установу від родини? Як і в попередньому 
випадку, узагальнимо типові переваги й недоліки в таблиці 6.

Таблиця 6
особливості впливу на дитину дошкільного закладу

Сприятливі Несприятливі

Перебування дитини у певному 
колі однолітків, з якими вона себе 
порівнює, товаришує, спільно діє, 
сприяє її становленню в ролі чле-
на дитячого співтовариства.

Дефіцит інтимного, індивідуаль-
ного спілкування з вихователем при-
зводить до переважання ділових кон-
тактів над особистісними.

Дитина вправляється у само-
стійній поведінці, навчається об-
ходитися власними силами, звер-
татися по допомогу лише в разі 
об’єктивної необхідності, діяти 
ініціативно та цілеспрямовано, 
доводити розпочате до кінця.

Усередненість вимог до знань, 
умінь та навичок дитини, перева-
жання орієнтації на слабших порів-
няно із сильними, дефіцит уваги до 
дітей різної статі, темпераменту, 
здібностей, життєвого досвіду збід-
нює виховний процес.

Існування дитини просякнуте 
морально спрямованою активніс-
тю: вона турбується про менших 
за себе, займається суспільно ко-
рисною працею з однолітками, до-
помагає дорослим.

Недостатня збалансованість інте-
ресів колективу та індивідуальності, 
обмеженість права дитини на вибір, 
відсутність особистого часу негатив-
но позначається на особистісному 
зростанні дитини.

Входження дитини в атмосфе-
ру дитячих свят: співпричетність 
до святкового дійства, прикра-
шання приміщення; одержання 
подарунків, вбирання у святко-
вий одяг, очікування сюрпризів 
сприяють піднесеному настрою.

Жорстка регламентованість буд-
нів, змагальність, стресогенні чин-
ники, порівняння дітей між собою, 
шумність середовища пригнічують 
дитину, призводять до негативного 
самопочуття.

Можливість перебування у різ-
новіковій групі, набуття досвіду 
взаємодії з молодшими та стар-
шими за себе дітьми сприяють со-
ціальній компетентності дитини.

Розподіл дітей по групах за пас-
портним віком нівелює відмінності 
їхнього біологічного, психологічного 
та соціального віку, роз’єднує пред-
ставників однієї сім’ї.

Перебування дитини у стабіль-
ному, приємному, знайомому, 
вузькому колі дорослих, цент-
ральною фігурою якого є вихова-
тель, наповнює її відчуттям захи-
щеності, впевненості у собі, довіри 
до дорослого оточення; формує 
цілісне уявлення про світ.

Вплив на дитину жіночої моделі 
організації життя нівелює ознаки 
маскулінної поведінки хлопчиків; 
переважання педагогів-предметни-
ків штучно підтягує дитяче буття до 
шкільної моделі існування, знецінює 
дитячу субкультуру та дитячі види 
діяльності.
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Досвід входження у колектив, налагодження контактів, розгортання 
спільних ігор та занять з однолітками, прийняття доцільності організації 
спільності за принципом справедливості, вправляння у самостійному ви-
конанні доступних за складністю завдань, усвідомлення основних правил 
раціонального життя, організованої діяльності, радість виконання певної 
роботи, корисної для інших, можливість впевнитися у власних успіхах — 
неуспіхах у різних видах діяльності, самовизначитися з перевагами, рі-
шеннями, відповідальністю — усе це важливі елементи компетентності, 
що є інтегрованою характеристикою дошкільника як особистості.

Усе сказане вище позначається як на індивідуальному досвіді дитини, 
так і на її установках, чеканнях, планах. Середовище не може запропону-
вати їй ідеальної моделі організації життя, тому благом є те, що дитина 
може покладатися на свій індивідуальний досвід, здатність варіювати, 
пристосовуватися, включатися, уникати, чинити опір. Так вона опановує 
складне мистецтво входження у життя, функціонування в ньому в ролі 
компетентної особи.

Оскільки сім’я і дошкільний заклад мають свої, специфічні переваги і 
недоліки, зрозуміло, яким важливим є поєднання досвіду існування ма-
ленької дитини в різних соціальних інституціях. Стикаючись з різними 
вимогами, умовами, правилами, поглядами людей, вона своєчасно усві-
домлює: на всіх не догодити, тому й починає більше покладатися на влас-
ний глузд. Так виробляються гнучкість, необхідна міра здорового егоїзму.

Дитячий будинок
(заклад освіти інтернатного типу)
Дитячий будинок — один із типів дошкільного закладу, який має свої 

особливості, специфіку, що впливають на досвід дошкільника як особис-
тості, на міру його компетентності у сферах життя «Природа», «Культу-
ра», «Люди» та «Я Сам».

Оскільки звичайний дошкільний заклад і дитячий будинок мають ба-
гато спільного в організації змісту, форм, методів роботи з дошкільника-
ми, режиму дня, не повторюючи сказаного вище, спинимося на особли-
востях, насамперед суперечливих і негативних, які лишаються «зоною 
ризику», ускладнюють процес формування життєвої компетентності 
дітей, їх особистісного зростання, продукують труднощі та деформації, 
уповільнюють, гальмують становлення соціальної зрілості малят.

Оскільки дитячий будинок є закладом інтернатного типу, в якому вихо-
вуються переважно діти-сироти, діти з вадами фізичного і психічного роз-
витку, хлопчики і дівчатка, батьки яких позбавлені права так називатися, 
він заслуговує на уважне ставлення освітян. Особливо актуальним є аналіз 
проблеми наступності в роботі з цією категорією дітей. Як відомо, перш ніж 
потрапити до дитячого будинку, малюки живуть і виховуються в різних со-
ціальних умовах: одні — в родинах, інші — у будинках дитини — закладах 
системи охорони здоров’я, де такі малята утримуються (переважає догляд 
і медико-соціальний захист) до трьох (для здорових) — чотирьох (для хво-
рих дітей) років. Потому малюки стають вихованцями дитячого будинку, в 
якому перебувають до 6 — 7 років. Що далі? їх переводять до школи-інтер-
нату, де триває їх розвиток, виховання і навчання до 17 років.

Працівникам дошкільних закладів корисно знати: для збереження 
родинних зв’язків дітей-сиріт сьогодні у школах-інтернатах створю-
ються так звані дошкільні відділення (групи), що дає змогу виховува-
ти дітей  — родичів у стінах одного навчального закладу. Наприклад, у 
2000 році у дошкільних відділеннях шкіл-інтернатів України вихову-
валося понад 700 дітей віком від 3 до 7 років. Сьогодні кількість таких 
відділень зростає, їх мережа розширюється.

З метою збереження родинних зв’язків у державі створено дитячі будин-
ки мішаного типу, в яких утримуються діти-родичі віком від 3 до 17 років. 
З’являються і дитячі будинки родинного типу для дітей такого ж віку й со-
ціального досвіду, проте здебільшого неродичів. Умови життя в них більше 
наближені до родинних, функції батьків виконують дорослі, які добровіль-
но взяли на себе за це відповідальність і заслуговують на довіру держави.

Оскільки питання розвитку, виховання і навчання вихованців будин-
ків дитини, дитячих будинків, дошкільних відділень шкіл-інтернатів 
не є предметом спеціального розгляду і висвітлюється дотично, у кон-
тексті проблеми життєвої компетентності, проаналізуємо деякі аспек-
ти, що стосуються саме цієї проблеми. Спробуємо, бодай схематично, 
подати чинники (об’єктивні та суб’єктивні), які продукують особистісні 
деформації цієї категорії дошкільнят, «урізані» форми їхньої життєвої 
компетентності та зробити відповідні узагальнення (табл. 7).

Наведена схема не є і не може бути прямим зліпком реального пере-
січного дитячого будинку: щось у ній посилено, щось — нівельовано. Та 
й не може схема передати всі відтінки живої тканини життя соціально 
занедбаної дитини. І наша схема не претендує на те, щоб вважатися до-
сконалою, її призначення в іншому — привернути увагу освітян та де-
ржави до найболючіших проблем життя маленької дитини в освітньому 
закладі інтернатного, тобто закритого, типу, об’єктивувати безпосеред-
ню залежність особистісного зростання малюка, його життєвої позиції, 
компетентності як інтегральної характеристики фізичної, психологіч-
ної, духовної і соціальної зрілості від організації життєдіяльності у на-
званих закладах.

Але кожному зрозуміло: дитина, що виходить у широке життя з від-
чуттям своєї незначущості, з незадоволеною потребою у любові, з нечіт-
кою життєвою перспективою, недовірою до оточення, незнанням своїх 
прав та обов’язків, привчена жити у вузькому й регламентованому

Таблиця 7

Чинники, що впливають на розвиток життєвої компетентності 
дошкільника в дитячому будинку

об’єктивні Суб’єктивні

Низькі показники стану 
здоров’я та характеристик нерво-
вої системи

Висока тривожність дитини, не-
довіра до людського довкілля
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Звужений життєвий простір, 
жорстка регламентація буття, 
його одноманітність, обмеженість 
життєвих вражень.

Відчуття своєї інакшості, мало-
цінності для людей, що навколо, пе-
симістична гіпотеза розвитку «Я».

Переважання формалізованих 
і ділових контактів перед щирими 
та інтимними взаєминами

Занижена самооцінка, схематич-
ний образ Я, низька самоповага, за-
здрість благополучним дітям

Часті порушення прав дітей, 
неувага до формування в них пра-
вової самосвідомості

Необізнаність у своїх правах та 
обов’язках

Існування феномена «мачухи», 
низької відповідальності дорос-
лих за справжню прихильність до 
дитини

Незадоволена потреба у любові, 
увазі, індивідуальних контактах, 
пестощах, проявах турботи

Надання переваги догляду, 
навчанню дитини, проблемам 
виживання перед проблемами 
розвитку її особистості, індивіду-
ального обличчя та захисту (пси-
хологічного, соціального)

Відсутність чіткої життєвої перс-
пективи, уявлень про Я—минуле—
теперішнє—майбутнє, реальних 
планів

Відсутність адресної програми 
розвитку, виховання, навчання 
дитини саме в дитячому будинку

Висока залежність малюків від 
тих, хто їх доглядає

Дефіцит методичної та науко-
во-популярної літератури для пе-
дагогів. Відсутність спеціальних 
курсів перепідготовки та вдоско-
налення

Незрілі форми статевої позиції, 
соціально-рольових стандартів по-
ведінки

Неувага науки та методич-
ної служби до проблеми «пов-
ного дня», її оптимального 
розв’язання

Фактична відсутність практики 
здійснення власного вибору, надан-
ня переваг комусь-чомусь

соціумі, навряд чи зможе навіть з часом стати повноцінно компетент-
ною, гармонійною, збалансованою.

На щастя, досвід показує, що з маленькими, а особливо соціально за-
недбаними дітьми, сьогодні працюють здебільшого професіонали, люди 
досвідчені й чуйні. Це дає надію на те, що негативних чинників, які про-
дукують особистісні деформації, буде дедалі менше, а дитячий будинок 
ставатиме відкритим закладом, який опікується не лише проблемою 
виживання знедолених дітей, а й проблемою їх захисту та розвитку. Од-

ним з напрямів оптимізації цієї роботи має стати створення програми, 
в якій дитячий будинок розглядатиметься як один з освітніх закладів, 
відповідальних за формування життєвої компетентності дитини.

Актуальними лишаються питання наступності у роботі навчальних 
закладів інтернатного типу (будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-
інтернатів, в яких є дошкільні відділення), координації їхньої діяль-
ності, узгодження програм, а також налагодження плідної взаємодії з 
усіма іншими соціальними інститутами, в яких зростають, виховують-
ся і навчаються діти дошкільного віку.

Позашкільний навчальний заклад
Призначення позашкільних закладів — розвивати творчі здібності 

дітей, надавати їм можливість удосконалюватися в якомусь певному 
напрямі. По суті, йдеться про спеціалізацію, розвиток насамперед спе-
ціальних здібностей дітей, хоча цей процес передбачає і загальний роз-
виток особистості, надання дитині можливості спробувати себе в різних 
видах діяльності. Сьогодні в Україні діють 1497 позашкільних навчаль-
них закладів — палаців, центрів, комплексів, станцій, клубів. Основні 
напрями їхньої роботи — туристично-краєзнавчий, еколого-натураліс-
тичний, науково-технічний, художньо-естетичний. Популярними сьо-
годні є школи комп’ютерного зв’язку, природничих наук, журналісти-
ки, центри дипломатії, інформаційних технологій тощо.

«Навіщо «дошкільникам» потрібна ця інформація? Яке відношення 
вона має до наших проблем?» — може запитати хтось. Відповімо: щоб 
не бути необізнаними та розуміти: позашкільна освіта дедалі більше 
безпосередньо стосується дошкільників, принаймні старших. Наведе-
мо факти: у 2000 році на базі позашкільних навчальних закладів фун-
кціонувало 823 (!) будинків дошкільної роботи. їх мережа зростає, як 
і кількість так званих шкіл для маленьких. А ми навіть не володіємо 
статистикою, яка б дала уявлення про те, в яких освітніх закладах і со-
ціальних інститутах і скільки дошкільнят виховується, де дітей більше, 
де — менше і чому.

Поки дитина маленька, батьки вирішують, яким формам та умовам 
освітньої діяльності віддати перевагу. При цьому беруться до уваги ма-
теріальні витрати, тривалість занять, відповідність сучасним вимогам, 
атмосфера, ставлення до дитини, професіоналізм та особисті властиво-
сті педагога, престиж... Істотно впливають на вибір батьків і такі чин-
ники, як судження авторитетних колег, реальні досягнення дитини, 
її настрій, бажання — небажання відвідувати чи не відвідувати поза-
шкільний заклад освіти. Одне слово конкуренція — річ уперта, нехту-
вати якою небезпечно: можна «проґавити» свій контингент дітей. Цей 
процес не як окремий виняток, а як певна тенденція, що розвивається 
по висхідній, почався принаймні 5 — 7 років тому.

Оскільки позашкільними закладами освіти охоплено значну кіль-
кість дітей, варто проаналізувати, чим приваблюють ці освітні заклади 
батьків і дітей, у чому їм сьогодні програє дитячий садок (а в чому збері-
гає свій пріоритет, як і колись), визначити переваги позашкільного за-
кладу та їхні «вразливі місця» у роботі з дошкільнятами.
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Завважимо, як і в попередніх випадках: тенденції, переваги і вразливі 
місця не є віддзеркаленням живих процесів. Ми подаємо їх схематично 
з метою актуалізації процесів аналізу та узагальнень, які допоможуть 
знайти конструктивні рішення, правильно визначитися у пріоритетах 
напрямів, форм і методів в роботі з дошкільнятами (табл. 8).

Навіть поверхове ознайомлення з наведеною схемою дає уявлення 
про те, що в позашкільному закладі освіти при всій його неготовності 
до роботи з малюками, є безліч переваг, завдяки яким батьки обирають 
їх, залишаючи дітей «неохопленими» державною дошкільною освітою. 
Тож «дошкільникам» є над чим поміркувати, подумати про розробку но-
вої стратегії роботи з батьками. Проте не все залежить від умов вихован-
ня і навчання дитини: не секрет, що платня за послуги у позашкільному 
закладі нижча, ніж оплата за перебування дитини в дитячому садку.

Підсумовуючи сказане, зробимо такий висновок: не існує ідеальної, 
досконалої форми організації життєдіяльності дошкільника. Кожний 
соціальний інститут має свої переваги, притаманну йому специфіку, 
яка не може не позначитися на компетентності дитини, її вмінні орієн-
туватися у нових умовах, пристосовуватися і певним чином на них 
впливати. Дитина, яка перебуває тривалий час у сталих і звичних умо-
вах, дуже важко пристосовується до нових. А малюк, який має досвід 
перебування у різних умовах життя, у різних соціальних інститутах, 
виглядає вправнішим, сміливішим, впевненішим у собі, а отже, компе-
тентнішим.

Погодьмося: це ми, дорослі, більше за дітей звикаємо до певної фор-
ми організації їх життєдіяльності, лякаємося змін, знаходимо у новому 
лише недоліки. А правда, як і завжди, десь посередині, і орієнтує на не-
обхідність варіювати, комбінувати нове із звичним, виявляти педагогіч-
ну творчість, вчитися в інших. Одне слово, встигати за часом. Це зовсім 
не означає — потурати будь-яким примхам батьків, підлаштовуватися 
під будь-яку забаганку — ситуативну, необґрунтовану, плинну. Це оз-
начає насамперед необхідність посилити увагу до змісту, форм і техно-
логій роботи з батьками, якості їхньої психологічної просвіти, вмілій 
агітації за найбільшу відповідність розвитку дитини, виховання і нав-
чання саме в умовах дошкільного закладу, наближеного, з одного боку, 
до родинного буття, а з другого — до умов сучасного життя.

Таблиця 8

Умови розвитку дошкільника у позашкільному навчальному 
закладі

Сприятливі Несприятливі

Новизна та незвичність обста-
новки, долученість до недитячого, 
дорослого життя.

Недотримання державних про-
грам виховання та навчання до-
шкільника.

Можливість здобути нові знан-
ня та уміння (з іноземної мови, 
комп’ютерної грамоти, гри на му-
зичному інструменті тощо).

Організація діяльності за 
шкільною предметною системою, 
надання пріоритетів підготовці до 
школи (навчання читання, лічби, 
іноземних, мов).

Урахування запитів батьків, 
внесення відповідних змін у зміст 
освіти, гнучке його варіювання.

Дефіцит або відсутність педагогів 
зі спеціальною дошкільною освітою 
та досвідом роботи з малими дітьми.

Тимчасовість, короткотри-
валість перебування дитини поза 
домом, без батьків (а не з ранку до 
вечора, як у садку).

Відсутність належної матеріаль-
ної бази, дидактичних матеріалів, 
різноманітних атрибутів та іграшок, 
відповідних вікові меблів тощо.

Дитину не примушують спати 
вдень, їсти, що їй пропонують у сад-
ку, ходити строєм або тримаючись 
за руки (вільніше життя), якщо це 
суперечить її бажанням.

Проведення занять з дітьми 
педагогами-предметниками, які 
часто змінюються. Це формалізує 
взаємини дорослого і дитини, не 
гарантує належної відповідаль-
ності тощо.

Наявність у батьків і дітей права 
на вибір, зміну занять. Можливість 
апробувати малюка в різних видах 
діяльності. Право на зміну педаго-
га, терміну перебування дитини в 
закладі.

Відсутність сталого дитячого то-
вариства. Домінування занять над 
грою (оскільки діти приходять у за-
клад «працювати», а не бавитися): 
бо ж батьки платять саме за це.

Відносно невелика платня за ос-
вітні послуги. Доступність їх пос-
луг для всіх бажаючих.

Недостатня увага до проблем 
розвитку та виховання дитини як 
особистості. Надання переваги 
розвитку спеціальних здібностей, 
натаскуванні підготовці до шкіль-
ного навчання.

1.7. Розвивальне середовище та умови його створення
Змістова характеристика
Сьогодні багато говорять і пишуть про розвивальне середовище, 

Докладають багато зусиль до його створення. Акцентуємо на корект-
ному використанні цього поняття, начебто зрозумілого всім. Почне-
мо з його уточнення, окресливши коло елементів, які включає понят-
тя «розвивальне середовище», зокрема такі питання:

• Що таке середовище?
• За яких умов його можна вважати розвивальним?
• Що саме належить розвивати педагогові для того, щоб середовище 

було розвивальним?
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• Для кого середовище має бути розвивальним — для дитини чи для 
педагога?
Що ж таке «середовище»? Завважте: у цього слова спільний корінь зі сло-

вом серед (посеред когось — чогось, поміж іншого). Воно вказує на зв’язок «Я» 
і того, що поруч зі мною, навколо, вище, нижче, попереду, позаду... По суті, 
йдеться про простір, в якому перебуває, живе, діє, налагоджує стосунки, радіє 
і засмучується «Я». Про те, що йому небайдуже, що до нього має відношення, 
що на ньому позначається, так чи інакше впливає, зачіпає його інтереси.

Середовище — це оточення, сукупність природних, предметних та со-
ціальних умов, в яких малюк зростає, опановує науку життя, стає компе-
тентною особистістю з притаманними їй індивідуальними особливостями. 
Отже, оперуючи поняттям «середовище», можна мати на увазі все, що ото-
чує дошкільника, довкілля як цілісність або певну частину цієї цілісності. 
Це уточнення важливе, оскільки часто, говорячи про середовище, педаго-
ги як синонім до цього поняття вживають поняття «предмети, речі, іграш-
ки». Тобто, з одного боку, звужується обсяг, спрощується саме поняття 
«середовище», з другого — неправомірно перебільшується роль «предмет-
но-ігрового середовища» в особистісному становленні дошкільника.

Не применшуючи виняткової ролі у формуванні життєвої компетент-
ності дошкільника предметно-практичної діяльності, рукотворного світу в 
цілому, іграшок та ігрових атрибутів, хочемо привернути увагу педагогів 
до проблеми збалансованості різних складників середовища як характе-
ристики зовнішніх (а певною мірою і внутрішніх) умов розвитку дошкіль-
ника. Конкретніше про це йтиметься нижче.

Яке ж середовище слід вважати розвивальним? Що є мірою «розви-
вальності»? Нагадаємо: розвинути — означає посилити, дати можливість 
проявитися та зміцнитися, набути зрілої форми, відповідної певному віку, 
окультурити, використати всі можливості для вдосконалення когось —чо-
гось. За цією логікою розвивальним є таке предметне, природне та соціаль-
не середовище, яке не гальмує природних життєвиявів дитини, сприяє їх 
реалізації, становленню, вдосконаленню.

Оцінюючи середовище з точки зору його корисності для розвитку до-
шкільника, варто чітко усвідомлювати, на що насамперед спрямована 
його «розвивальність». Наприклад, середовище може сприяти розумовому 
розвитку дітей і не бути таким для їхніх моральних почуттів; бути корис-
ним для вдосконалення знань, умінь, навичок, але не впливати на систему 
цінностей. Саме тому, створюючи розвивальне середовище, не слід випус-
кати з поля зору найважливіші для особистісного зростання дошкільника 
параметри — світогляд дитини, її самосвідомість, переживання, прояви 
довільної поведінки, базові особистісні якості, інтереси та потреби.

Для кого середовище має бути розвивальним — для дошкільника чи 
для педагога? Якщо розуміти розвиток як процес неперервний, можна го-
ворити про збалансованість його впливу на дитину й на дорослого як ак-
тивних суб’єктів взаємодії. Якщо керуватися тезою, що центральною фігу-
рою освітнього процесу є дитина, зусилля належить підпорядкувати саме 
її інтересам (оскільки інтереси дитини і дорослого не завжди збігаються). 
Здатність педагога віддавати пріоритет дитині — важлива умова створен-
ня розвивального середовища.

основні складники розвивального середовища
За якими ознаками визначити, чи є розвивальним середовище, чи спри-

ятливе воно для розвитку дитини певного віку, індивідуальної історії її 
життя, типології, статевої належності, здібностей? Доречно створити ціліс-
ну умовну модель розвивального середовища, виділити її основні складни-
ки та характеристики кожної (схема 3).

Вище ми говорили про можливість характеристики середовища як роз-
вивального в цілому. У такому разі слід брати до уваги і природні, й пред-
метно-ігрові, й соціальні його характеристики, міру їх представленості 
й збалансованості. Можна аналізувати предметно-ігрове, природне й со-
ціальне середовище окремо, ставлячи за мету збагачення кожного. А що 
ж означає «збагатити» середовище? Насамперед вилучити все неефектив-
не, випадкове, штучне та підвищити його цінність, корисність за рахунок 
того, що справді важливе для розвитку особистості. Отже, «збагатити» не 
означає просто штучно збільшити кількісні показники середовища. Йдеть-
ся передусім про якісні його параметри, бо більше не означає краще, вдалі-
ше, корисніше.

Природне, предметно-ігрове і соціальне середовище — звичні й зро-
зумілі складники цілісності під назвою «розвивальне середовище». Проте, 
на нашу думку, цей ряд неправомірно скоротили, вилучивши з нього над-
звичайно важливий для особистісного зростання дошкільника складник 
— простір «Я». Адже дитина певним чином сама на себе впливає, допо-
магаючи власному розвиткові або ускладнюючи його. У цьому розумінні 
ми розглядаємо простір «я» як середовище (зовнішнє — все те, що дитина 
відносить до категорії «моє», і внутрішнє — духовно-душевне). Людське 
«Я» виступає саме собі помічником, або «нависає» над кожним вчинком, 
дією, словом — заважає, шкодить саморозвитку. Саме тому ми розглядає-
мо простір «Я» як четвертий складник розвивального середовища, що ха-
рактеризується спільними з іншими та специфічними параметрами.

Схема 3
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У цілому розвивальне середовище може представати у вигляді круга, 
в центрі якого знаходиться «Я» (мій простір, середовище мого внутріш-
нього життя) і який поділено на сегменти — предметно-ігрове, природне 
та соціальне середовище.

Таким чином, визначаючи чинники, умови оптимального розвитку 
дошкільника як особистості, маємо оцінювати прогресивний (посту-
пальний, що сприяє поліпшенню показників розвитку дитини) та рег-
ресивний вплив на неї (спад, рух назад, загальмованість розвитку) при-
роди, рукотворного світу, людей та власного «Я».

Якщо характеризувати середовище з позицій його розвивального 
впливу і мати на увазі всі складники цілісності, то доцільно проаналізу-
вати його з погляду оптимальності — мінімальності — максимальності 
впливу, реальності або уявності останніх, близькості — віддаленості, 
безпечності — небезпечності, варіативності — одноманітності, склад-
ності — простоти, комфортності — дискомфортності, регламентованості 
— вільності, прозорості — закритості, обмеженості — широті, природ-
ності — штучності, гігієнічності, естетичності, визначеності — невиз-
наченості, гучності — тихості, жорсткості — м’якості, традиційності 
— нетрадиційності тощо.

Природне середовище вважатиметься розвивальним за умови, що 
воно сприяє становленню у дошкільника сприйняття довкілля, інтере-
су до нього; оволодінню елементарними уявленнями про повітря, воду, 
ґрунт, їхні властивості, якості, стани, явища природи, рослини, тварин, 
людину (їх різноманітність, будову, спосіб життя), про зв’язок між ста-
ном довкілля та здоров’ям усього живого, основні Зорі і Планети; фор-
муванню екологічно доцільної поведінки.

Предметно-ігрове середовище можна кваліфікувати як розвивальне, 
якщо воно розширює, поглиблює та систематизує елементарні уявлен-
ня дошкільника про знайоме — незнайоме, схоже — несхоже, безпечне 
— небезпечне, своє —чуже; про особливості людського житла та найваж-
ливіші для людського буття споруди соціального призначення і транспорт; 
вдосконалює вміння дитини використовувати за призначенням предмети 
та знаряддя, виготовляти найпростіші вироби; вправляє в умінні самостій-
но визначати ігровий сюжет, робити його змістовним, розподіляти ігрові 
ролі, дотримуватися правил рольової поведінки, налагоджувати ігрову 
взаємодію, використовувати й розподіляти іграшки та ігрові атрибути, ре-
алізовувати ігровий задум, перетворювати ігровий простір; орієнтує в тво-
рах мистецтва (образотворчого, музичного, театрального, літературного), 
допомагає опановувати мову цих видів мистецтва, передавати художній 
образ різними мистецькими засобами, стимулювати до творчості.

Соціальне середовище можна вважати розвивальним за таких умов: 
якщо воно сприяє усвідомленню дошкільником змісту поняття «сім’я», 
основних функцій членів родини, особливостей взаємин рідних людей між 
собою; якщо воно актуалізує для дитини проблему диференціації людей за 
ознаками спорідненості, віку, статевої належності, приємності для інших; 
якщо збагачує уявленнями про характер взаємин зі старшими, однолітка-
ми, молодшими за себе; допомагає набути елементарних уявлень про де-
ржаву, народи, людство.

Середовище власного «я» дитини можна вважати розвивальним, спри-
ятливим для її особистісного зростання за умови, що дитина має уявлення 
про своє тіло та органи чуттів, орієнтується в умовах свого розвитку, до-
тримується гігієни тіла й діяльності, диференціює показники здоров’я і за-
хворювань, зацікавлена у здоровому способі буття, характеризується вит-
ривалістю, визначає статеву належність, покладається на свою вправність, 
відчуває м’язову радість, має високу пізнавальну активність, володіє азбу-
кою емоцій, здатна до вольових зусиль, довіряє самооцінці, домагається 
визнання, має елементарну життєву перспективу, орієнтується у правах та 
обов’язках, характеризується комунікативними здібностями, почувається 
членом соціальної групи, вміє налагоджувати спільну діяльність, чинити 
опір асоціальній поведінці однолітків, розв’язувати конфліктні ситуації, 
діяти за сумлінням.

Отже, ставлячи за мету збагатити середовище, надати йому ознак роз-
вивальності, педагог має подбати не лише про оснащення середовища (на 
що найчастіше скаржаться сьогодні вихователі? — на нестачу іграшок та 
ігрових атрибутів). Саме по собі збільшення кількості, підвищення якіс-
них параметрів рукотворного світу ще не гарантуватимуть їх розвивально-
го характеру! Рушієм розвитку була, є і буде самоактивність дошкільника, 
творчий, а не репродуктивний її характер.

як створити розвивальне середовище
Сформулюємо ряд вимог до організації життєдіяльності дитини, які 

можуть бути певною схемою-орієнтиром для впровадження у життя осо-
бистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, створення для цього на-
лежних умов:

1. Визнати пріоритет дитячого буття над організованим навчально-
виховним процесом. Приділяти більше уваги дитячій спільності, інте-
ресам, тобто культивувати, підтримувати інтерес до дитячої субкульту-
ри, не поспішаючи «одорослювати» її життя.

2. Оскільки в процесі повноцінного особистісного буття дошкіль-
ник навчається самостійно конструювати, контролювати і регулювати 
власні поведінку та діяльність, виробляти прогностичні (перспективні) 
та ретроспективні оцінки, збагачувати власний досвід, основним кри-
терієм оцінки педагогом ефективності своєї діяльності слід вважати 
якість особистісного зростання дошкільника, динаміку змін у ньому.

3. Організовуючи життєдіяльність дошкільнят, важливо орієнтувати-
ся передусім на об’єктивні психологічні закономірності розвитку дитини 
певного віку, її індивідуальні особливості та особистий життєвий досвід.

4. Середовище може називатися розвивальним, якщо воно дає дитині 
можливості вибору, ставить її у ситуації, коли треба прийняти самостій-
не рішення і взяти на себе відповідальність за його наслідки для інших, 
самовизначитися. Маленька дитина має зростати з відчуттям власної 
спроможності, можливості вибрати з ким, як, що і коли робити.

5. Сьогодні групова кімната дошкільного закладу зручніша для пе-
дагога, ніж для дитини, бо обмежує її можливості, звужує коло пізна-
вальних інтересів. Дитяче середовище має заповнюватися речами, які 
сміливо можна взяти, відкрити, використати для чогось. Адже вдома 
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кожна дитина має ігровий куточок, а окремі малюки — свою кімнату. 
Так зручніше почуватися розпорядником, автором, активним суб’єктом 
життєдіяльності, а не виконавцем вказівок дорослих.

6. Середовище розвиватиметься, якщо надаватиме дитині можливість 
обстежувати, досліджувати, експериментувати, раціоналізувати, робити 
щось по-своєму. Тільки так з часом формуватиметься усвідомлення себе 
як творчого суб’єкта світу.

7. Саме в дитинстві малюк відкриває для себе радість причетності до 
людського довкілля. Якщо педагог надаватиме йому можливість пов-
сякчасно «брати уроки» спільної з однолітками гри, продуктивної праці, 
пізнавальної діяльності, святкування спільної перемоги, виходу з конф-
ліктних ситуацій, конструктивних розв’язань спірних питань, ці зусил-
ля не будуть марними, вони дадуть гарні сходи на ниві моральності, жит-
тя по совісті.

8. Кожна дитина — потенція. Задіяти її можливості, відкрити для неї 
власні життєві сили, наповнити її відчуттям власної спроможності — важ-
ливе завдання педагога. Бачити не лише всіх, а й кожного — мистецтво і 
наука, які необхідно опанувати, щоб допомогти дитині самореалізувати-
ся, саморозвиватися, дотримуватися безпечних умов життєдіяльності.

9. Особистісно орієнтований підхід до виховання і навчання як систем-
ний цілісний підхід погано вписується у схему «предметного навчання», 
оскільки роз’єднує уявлення маленької дитини, продукує клаптеві вра-
ження про світ, призводить до того, що не формується цілісна картина 
світу в усіх зв’язках та суперечностях, дитина отримує спрощене, нечіт-
ке, розпливчасте, фрагментарне уявлення про навколишній світ. Тому 
заняття як форма цілеспрямованої та унормованої діяльності не повинні 
домінувати. Пріоритети слід надати спілкуванню, спостереженням, обго-
воренням, творчій самостійній грі, практичній діяльності.

10. Дитина має жити, зростати, розвиватися у прийнятному, найбільш 
відповідному її природі темпі. Повільний дошкільник починає комплек-
сувати з перших років свого життя, оскільки його постійно підганяють, 
негативно оцінюють («Не встиг! Знову запізнився! Зробив останнім!»), ка-
рають, висміюють. Це негативно позначається на темпах і характері його 
особистісного зростання, спричиняє нервові розлади, різного роду фобії. 
Тож чи маємо право оцінювати як позитивне чи негативне те, що дитина 
одержала у спадок від природи і що становить її індивідуальне обличчя та 
практично не залежить від власних зусиль?

11. Середовище буде тим більш розвивальним, чим рідше ми порівню-
ватимемо між собою різних за статтю, здібностями, темпераментом дітей. 
Наш вихованець почуватиметься комфортно, якщо ми порівнюватимемо 
його самого із самим собою — учорашнім, сьогоднішнім, завтрашнім. 
Такий підхід є конструктивним, оскільки вказує на динаміку, окреслює 
можливості, спирається на людську гідність.

12. Вихователеві доводиться поєднувати у своїй особі різні важливі 
для становлення особистості дошкільника функції: партнера по спілку-
ванню, довіреної особи, постачальника нової інформації, експерта і... 
психотерапевта, який має визначити, що й чому дало збій в організмі та 
психіці і вчасно допомогти малюкові.

13. Щоб дитина могла зосередитися на життєвих проблемах, скон-
центрувати увагу на тих чи інших враженнях та відчуттях, середови-
ще, яке її оточує, має бути спокійним — у міру тихим, негучним, та-
ким, що не пригнічує психічні процеси. Наявність у середовищі великої 
кількості стресорів, подразників, шумів негативно позначається на 
делікатній природі малюка, характері його активності. Тому загальна 
тональність мови має бути домірною до умов приміщення, звернення й 
оцінки — виваженими й урівноваженими, зауваження — спокійними, 
з відтінком гумору.

14. Мудрим є педагог, який пристосовується до природи дошкільни-
ка, а не намагається пристосувати природу різних дітей до своєї влас-
ної, який не вважає себе «хазяїном» дитини, а вчиться у неї, у життя, у 
природи, не вимагає, не наполягає, не залякує, а запрошує вихованця 
до дії, зацікавлює нею, розуміє, що рухливість є важливою умовою пов-
ноцінного розвитку дитини (дозволяє змінювати позу, місце виконання 
завдання, вільно пересуватися у межах визначеного простору), не при-
гнічує активності дошкільника.

15. Оскільки оцінка авторитетного дорослого надзвичайно важлива 
для становлення дошкільника як особистості, радили б приділити біль-
ше уваги як самому процесу оцінювання, так і співвіднесенню того, що 
оцінюється, хто оцінює, в яких життєвих ситуаціях це відбувається: 
чи оцінюється судження з приводу вчинку або певного досягнення, чи 
не зменшуються при цьому моральна ціна вчинку, вкладені в нього зу-
силля, вектор особистісного внеску дитини. Оцінка педагога має бути 
об’єктивною, мотивованою, зрозумілою, не містити алегоричності (мис-
лення дошкільника конкретне), вказувати на недоліки й водночас бути 
оптимістичною. Для маленької дитини важливо, щоб вербалізоване суд-
ження збігалося з мімікою педагога, не розходилося з нею.

Зрозуміло, наведені вище пропозиції не вичерпують усіх можливих, 
хоча й задають важливу для розуміння сутності Базового компонента 
дошкільної освіти «рамку», орієнтацію на поступовий перехід від штуч-
ної і запозиченої шкільної предметної системи до специфічно дошкіль-
ної. Такої, що визнає пріоритет дитячої форми існування малюка пер-
ших шести — семи років життя, повноцінного розгортання ним свого 
особистісного буття, зародження дитячої спільності.

Олена Кононко

II. Змістовий блок
Якщо у Пояснювальному блоці матеріали висвітлювалися цілісно, 

аналізувалися в контексті загальної проблеми життєвої компетентності 
дошкільника, то Змістовий блок конкретизує проблему, розчленовує її 
на складники, кожний з яких окреслює один з важливих аспектів ро-
боти з дошкільниками. Всього у блоці шість підрозділів, чотири з яких 
присвячено розкриттю змісту навчально-виховної роботи, пов’язаної зі 
сферами життєдіяльності, а решта два — з мовленнєвим та логіко-мате-
матичним розвитком дітей.

Оскільки Коментар, як і Базовий компонент дошкільної освіти, 
зорієнтовано на розкриття вікових можливостей дитини шести — семи 
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років перед її вступом до школи, Змістовий блок відкривається матеріа-
лами, присвяченими проблемі психологічних закономірностей розвит-
ку дітей саме цього віку.

Матеріали блоку згруповано у такій самій послідовності, як і в Ба-
зовому компоненті, і під тими ж назвами. Отже, розглядатимуться ма-
теріали сфер життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди» та «Я 
Сам». Вони написані різними авторами, тож різнитимуться за стилем 
викладу та акцентами.

Завершується Змістовий блок аналізом навчально-виховної роботи 
з мовленнєвого та логіко-математичного розвитку дошкільника як осо-
бистості.

ІІ.1. особливості психічного розвитку дітей старшого дошкіль-
ного віку

Сьогодні помітною є тенденція до спрощеного розуміння завдань і зміс-
ту освіти та їх значення для психічного розвитку дошкільняти. Свідчення 
цього — ідея розпочинати навчання дітей у більш ранньому віці, а саме — з 
6 років. Але ж для розвитку особистості дитини дошкільний вік має само-
достатнє значення, тому його не можна розглядати лише як етап підготов-
ки до школи, обмежуючись навчанням малюка читати і лічити. Видатний 
український психолог Г. С. Костюк зазначав: розвиток не є прямим наслід-
ком навчання. Він має свої особливості, закони (пов’язані із законами нав-
чання й виховання, але не тотожні їм), специфічні рушійні сили. Отже, не 
можна орієнтуватися на штучну акселерацію, форсувати навчання, прохо-
дити поспіхом важливий період психічного розвитку дитини.

Діти шести років схожі на семирічних лише зовні. Висока інфор-
мованість сучасного дошкільняти не забезпечує автоматично розвитку 
емоційної та вольової сфер його особистості.

Не можна ігнорувати і той тривожний факт, що у 60% дітей, які 
вступають до школи, зафіксовані психосоматичні порушення. Дедалі 
більше стає дітей з психоневрологічними захворюваннями та захворю-
ваннями органів чуттів.

Значна кількість сьогоднішніх першокласників становить «групу ри-
зику» і потребує уваги шкільного психолога. Чи не погіршиться ситуація 
ще більше, якщо за шкільну парту посадити всіх шестирічних дітей.

Розглянемо це питання, виходячи з характеристики психологічного 
віку дошкільняти, яка відображає загальні типологічні особливості и 
тенденції розвитку особистості в цілому.

Психологічний вік дитини визначається насамперед провідною 
діяльністю, якою для дошкільника є гра. У грі дитина бере на себе різні 
ролі, входить у світ людських взаємин, тобто опановує норми суспільної 
поведінки. На жаль, навіть семирічні першокласники не завжди здатні 
взяти на себе нову соціальну роль учня, правильно будувати стосунки 
з учителем та однолітками. Отже, за дитиною треба залишити право 
«дограти». Тобто варто подбати про ампліфікацію її розвитку і не пос-
пішати замінювати звичні форми діяльності на інші, не специфічні для 
дошкільного віку. Не слід забувати, що головна функція дошкільного 
закладу — виховна, отже основним методом її здійснення має бути гра.

Нервова система дитини дуже пластична, тобто здатна до формуван-
ня нових зв’язків, але водночас і дуже вразлива. Нав’язування дошкіль-
никові невластивого його вікові виду діяльності може зашкодити його 
здоров’ю, що може призвести до погіршення самопочуття, виникнення 
неврозів, підвищення тривожності. Дуже важливо забезпечити посту-
пальний розвиток новоутворень, які з’являються наприкінці шостого 
року життя дитини (уява, децентрація мислення, довільна поведінка, 
об’єктивна самооцінка), що є головною умовою переходу до опанування 
нової провідної діяльності — навчальної.

Перехідний етап від одного віку до іншого називають критичним. Та-
ким є період життя від шести до семи років, який визначається ціліс-
ною зміною особистості дитини. Психологічна криза, яку вона пережи-
ває, — закономірне явище, свідчення нормального перебігу розвитку 
(вікові кризи відбуваються протягом усього життя дитини, зокрема 
в 1, 3, 7, 13 — 14 років), готовності дитини «увійти» в нову соціальну 
ситуацію розвитку. Поведінкові ознаки кризи — втрата дитячої безпо-
середності та ситуативності поведінки, поява нових рис характеру ма-
люка, зокрема манірності, навмисності, блазнювання тощо. Але все це з 
часом мине. Натомість залишиться почуття внутрішньої свободи вибору 
тієї чи іншої особистісної позиції, здатність свідомо програмувати влас-
ну поведінку й виражати своє ставлення до різних життєвих ситуацій.

Вирішальне значення для повноцінного психічного розвитку до-
шкільняти має фізіологічне дозрівання нервової системи. У період від 
трьох до семи років інтенсивно дозрівають вторинні й третинні зони 
кори великих півкуль головного мозку. Досягають зрілості і третинні 
зони блоку програмованої поведінки. А це створює фізіологічну основу 
для виникнення й реалізації психічних новоутворень.

Новоутворення критичного етапу розвитку насамперед стосуються 
емоційної сфери — інтелектуалізуються переживання, тобто відбуваєть-
ся свідома орієнтація у власних емоціях. Дитина починає виражати свій 
внутрішній стан словами («мені сумно», «мене образили», «мені сором-
но» тощо).

Узагальнюються й стають стійкими афективні переживання, внаслі-
док чого стосунки між дитиною і людьми, що її оточують, набувають 
вибіркового характеру. Спілкуючись з однолітками, дитина надає комусь 
з них перевагу, починає з ним товаришувати.

Виникає емоційна уява. Її образи починають коригувати дитячу по-
ведінку, в результаті чого виникає мотиваційно-смислова саморегуляція. 
Підвищується здатність до самоконтролю, об’єктивної оцінки своїх дій.

Розвивається емоційна децентрація — вміння відчути емоційний стан 
іншої людини, співчувати їй і відповідно поводитися (виявити співчут-
тя на словах, допомогти, поступитися власними інтересами тощо). 
З’являється важлива для людини риса особистості — емпатія, яка визна-
чає її альтруїстичні якості.

Таким чином, саме на перехідному етапі розвитку емоції дошкільняти 
стають «розумними», передбачуваними. Дитина оволодіває емоційними 
еталонами, які відповідають соціальним нормам. Отже, основу мораль-
ності її особистості становлять соціальні емоції, які й визначатимуть на-
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далі вибірковість у стосунках з іншими людьми та здатність до саморе-
алізації в будь-якому виді діяльності, в тому числі й навчальної. А власне 
період становлення цих емоцій можна вважати сенситивним для форму-
вання моральності малюка.

Криза семи років характеризується емоційною нестійкістю (вчені 
пов’язують це явище з процесом дозрівання щитовидної залози), швид-
кою зміною настрою дитини, непослідовністю її поведінки. Дитина поки 
що не захищена від вербального та невербального (погляд, поза, інтона-
ція тощо) впливу, хоча згодом починає усвідомлювати свій внутрішній 
світ, свою індивідуальність, що сприяє її успішній адаптації до нових со-
ціальних умов.

Перехідні етапи — результат суспільно-історичного розвитку людс-
тва, входження дитини в створену цивілізацією культуру. Доведено, 
що зумовлені новою навчальною діяльністю пластичні зміни в нервовій 
системі та психофізіологічній сфері дитини лежать в основі її функціо-
нального розвитку, тобто перебувають у межах певного психологічного 
віку. Відхилення від стандартних показників становлять від 26 до 40 % 
(як у бік акселерації, так і в бік ретардації). Отже, переконливих даних 
про те, що криза помолодшала, як іноді стверджують, немає. Навпаки, 
вчені засвідчують, що в деяких дітей сьогодні криза спостерігається у віці 
7,5 — 8 років.

Видатний психолог сучасності Ж. Піаже не раз підкреслював: не можна 
прискорювати зміну стадій розвитку дитини. Кожному малюкові важли-
во надавати ту кількість навчального матеріалу, яка відповідає етапу його 
зростання, щоб жодна грань інтелекту не лишилася недорозвиненою.

а забезпечувати оптимальні педагогічні умови для реалізації по-
тенційних можливостей дитини (за о. В. Запорожцем) треба не задля 
перетворення немовляти на дошкільня, а потім на школяра, а з метою 
збереження його психологічного здоров’я та різнобічного розвитку всіх 
сторін особистості дитини.

Світлана Кулачківська

ІІ.2. Характеристика компетентності дошкільника у сферах 
життєдіяльності

Сфера «Природа»
Компетентність дошкільника у сфері «Природа» — складник його 

загальної життєвої компетентності. Матеріали Змістового блоку, як 
і Базового компонента дошкільної освіти, не випадково починаються 
з аналізу мети, завдань та напрямів педагогічної роботи, пов’язаної з 
освоєнням маленькою дитиною природного довкілля, з усвідомленням 
нею себе як частки та чинника його нормального функціонування.

Мета дошкільної освіти у галузі «Природа» — створити сприятливі 
умови для становлення у дошкільника компетентності в цій сфері жит-
тєдіяльності, сформувати зачатки екологічної культури, наукового 
світобачення та екологодоцільної поведінки.

Сучасне наукове бачення світобудови, що розглядає живі організми 
як складові біосфери, визначило основні змістові лінії Базового ком-
понента: «Природа планети Земля» і «Природа Космосу». Компетен-

тність дошкільника у субсфері «Природа планети Земля» становлять 
відомості про природне довкілля як цілісний живий організм, в якому 
взаємодіють повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, люди, у багато-
манітності, єдності, русі, мінливості. Компетентність у галузі «Приро-
да Космосу» становлять елементарні уявлення про зорі (Сонце), плане-
ти (Венера, Земля, Місяць, Марс, Сатурн).

Оскільки підходи до системи знань, умінь, навичок дошкільників у 
цій сфері життєдіяльності змінилися, основними стають не вони самі 
по собі, а ставлення до природи як до цінності, екологічна свідомість та 
екологічно доцільна поведінка, базис особистісної культури дитини. У 
зв’язку з цим доцільно чіткіше визначити відмінності вимог Базового 
компонента дошкільної освіти від традиційного підходу до даної сфери 
життєдіяльності і традиційної навчально-дисциплінарної моделі (схе-
матично це відображено у таблиці 9).

Сподіваємося, наведені відмінності допоможуть педагогові визна-
чити шляхи оптимізації взаємодії з природним довкіллям дошкіль-
ника як суб’єкта. Це сприятиме формуванню зачатків екологічної 
свідомості дошкільника, його особистісному зростанню. Щоб полег-
шити педагогам аналіз найважливіших складників, що характеризу-
ють взаємодію дітей з природним довкіллям зобразимо їх схематично 
(схема 4).

Схема розвитку компетентності дошкільника у сфері «Природа»
Протягом дошкільного дитинства взаємодія з природним довкіллям 

змінюється: від суб’єктивно-прагматичного ставлення до рослин, тва-
рин до гуманної взаємодії. Розвиток гуманної взаємодії з природним 
довкіллям відбувається в таких напрямах:

• розрізнення природного та рукотворного;
• розрізнення станів рослин і тварин — здорового та потерпаючого;

Таблиця 9 
Відмінність нового підходу від традиційного

Новий підхід традиційний підхід

Погляд на природне довкілля 
як на цілісний живий організм.

Формування у дошкільників 
широкого кола знань про природу 
— живу і неживу.

Прояви розуміння самоцінності 
природи та усвідомлення дитиною 
себе як її частини (екоцентричне  
мислення).

Вплив дорослого на усвідомлення 
дитиною себе в Природі як гегемона 
(антропоцентричне мислення).

Формування уміння розрізняти 
стани рослин, тварин, коригувати 
особисту поведінку.

Активне втручання у життя рос-
лин, тварин з прагматичною метою.
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Вироблення емоційних ета-
лонів взаємодії з компонентами 
природи.

Залучення дітей до спостережен-
ня природного довкілля без вклю-
чення емоційної сфери.

Організація домірного і вива-
женого спілкування з компонента-
ми природи.

Надання переваги спогляданню 
в ознайомленні дітей з природним 
довкіллям.

Дошкільник — активний суб’єкт 
взаємодії з природою.

Дорослий — активний об’єкт 
процесу споглядання за компонен-
тами природного довкілля.

Заохочення дітей до самостій-
ності у пізнанні природи.

Надмірне опікування дітей під 
час спілкування з природою.

Виховання гуманного ставлен-
ня, поваги до рослин, тварин поза 
особистими уподобаннями. Фор-
мування первинних уявлень про 
раціональне використання води та 
енергії в побуті.

Виховання любові та бережливо-
го ставлення до Природи.

Формування основ екологічної 
культури.

Ознайомлення з правилами при-
родокористування.

Компетентність виявляється у 
ставленні дошкільника до рослин, 
тварин і визначається за проявами 
гуманної взаємодії з природним 
довкіллям.

Оцінка результатів ознайомлен-
ня з природою за об’ємом знань, 
умінь, навичок, якими оволодів до-
шкільник.

Схема 4

• постійне піклування про мешканців найближчого природного довкілля 
(в груповій кімнаті, на майданчику дитсадка, вдома);

• прояви інтересу до праці в природі, надання посильної допомоги для ство-
рення та підтримання для рослин і тварин сприятливих умов, чистоти в 
довкіллі;

• дотримання правил природокористування;
• розуміння, що природні умови (світло, тепло, чисте повітря, вода, ґрунт), 

рослини, тварини, люди — це Природа, живий організм.
Показники компетентності дошкільника у субсфері «Природа планети 

Земля»
Знає, що Сонце освітлює і прогріває повітря, воду, ґрунт, рослини, тварин.
Знає ознаки та якості повітря, води, ґрунту; розрізняє їхні стани, має уяв-

лення про їх причини. Розрізняє чисті та забруднені повітря, воду, ґрунт.
Знає, що в природному довкіллі відбуваються зміни відповідно до пір 

року. Розрізняє характерні ознаки пір року, послідовність їх настання; стан 
погоди, рослин, поведінку тварин, сезонну працю людей у природі. Знає при-
чини зміни сезонів, народні прикмети про характерні особливості пір року.

Має уявлення про найпоширеніші метеорологічні явища природи, їхній 
вплив на рослини, поведінку тварин, життєдіяльність людей.

Знає і правильно називає групи рослин: дерева, кущі, квіти, мохи, гриби. 
Має уявлення про їх різноманітність, будову (корінь, стебло, стовбур, листя, 
квіти, плоди); функції кореня, стебла, листя.

Має уявлення про вплив природних умов на ріст та розвиток рослин.
Знає і правильно називає групи тварин: дощові черви, молюски, раки, 

павуки, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи і звірі (дикі та свійські). 
Знає особливості їхньої будови та зовнішнього вигляду.

Має уявлення про взаємозв’язок між будовою тварин та способом їхнього 
життя (спосіб живлення, пересування, захисту). Знає середовище, де меш-
кають тварини, та їх значення у природі.

Має уявлення про позитивний і негативний впливи людини на природ-
не довкілля: охорона рослин, що зникають, тварин, селекційна робота, одо-
машнення тварин, озеленення осель, подвір’їв, вулиць міст та сіл, з одного 
боку, та забруднення повітря, вод, ґрунтів; витоптування рослин тощо — з 
іншого.

Знає, якої шкоди завдають організму людини забруднені повітря, вода, 
ґрунти, природне харчування.

Дотримується самостійно або з нагадування дорослого правил природо-
користування у найближчому природному довкіллі:

• володіє моральними нормами гуманної взаємодії з рослинами і тварина-
ми (всі мають право жити);

• варіює особисту поведінку відповідно до стану рослин, тварин, а також 
стану погоди під час спілкування з природним довкіллям;

• намагається передавати свої враження від краси природи, спілкування з 
рослинами, тваринами у емоційному слові, малюнку, рухах;

• прагне дбати про чистоту природного довкілля, економне використання 
води та енергії в побуті;

• має сформовані емоційні еталони взаємодії з природним довкіллям: бути 
приємними рослинам і тваринам, стримувати у собі бажання надокучати 
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їм, стримувати негативні емоції щодо того, що є неприємним у природно-
му довкіллі;

• за власним бажанням виявляє безкорисливу готовність допомогти росли-
нам, тваринам, які цього потребують

• проводить самостійні спостереження у природному довкіллі.
Показники компетентності дошкільника у субсфері «Природа Космосу»
Має елементарні уявлення про Космос (Всесвіт) як простір, що існує за 

межами планети Земля. Називає зміни на темному небосхилі: фази Місяця, 
зоряні візерунки.

Має уявлення про деякі найближчі до Землі планети «Сім’ї Сонця». 
Розрізняють їх зображення за зовнішніми особливостями та місцем на орбіті 
відносно Сонця, Землі.

Має елементарне уявлення про глобус і розрізняє на ньому водний про-
стір та суходіл.

Знає і називає прилади, які допомагають людям вивчати Космос: теле-
скопи, космольоти, космічні стації.

Передає враження від спілкування з Місяцем, зорями, Сонцем у роз-
повіді, рухах, малюнку, аплікації.

Схематично зобразимо основні педагогічні умови організації освітнього 
простору, що сприятиме формуванню компетентності дошкільника у сфері 
«Природа» (схема 5).

Схема 5
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Засоби формування компетентності дошкільника у сфері 
«Природа»

Подана схема є спробою наблизити зміст Базового компонента до-
шкільної освіти до потреб та реальних можливостей практики, роз-
крити реальні шляхи впровадження особистісно орієнтованої моделі 
освіти, пов’язаної зі становленням на етапі дошкільного дитинства 
ціннісного ставлення до природи, екологічної свідомості, основ еко-
логічної культури.

Наталя Глухова

Сфера «Культура»
Матеріали сфери «Культура», мабуть, виявляться одними з найс-

кладніших для практиків через специфіку їхньої інтеграції. На відмі-
ну від чинних програм, але у відповідності з прийнятою нами науково 
обґрунтованою схемою вони містять три основні блоки, кожний з яких 
концентрує увагу на одному з важливих векторів освоєння дошкіль-
ником культурного доробку людини — предметному світі (рукотвор-
ні об’єкти, предметно-практична діяльність, результати праці), світі 
гри (іграшки, атрибути ігрової діяльності, предмети-замінники), 
світі мистецтва (зображувальна, музична, літературна та театральна 
діяльності). Оскільки у Пояснювальному блоці логіку структуруван-
ня матеріалів цієї сфери досить детально обґрунтовано, спинимося на 
аспектах, важливих для розуміння означеного вище інтегралу, і тих, 
що залишилися невисвітленими.

Поняття «культура» означає Культ Світла, тобто, говорячи про 
культуру дошкільника та відповідні напрями навчально-виховної 
роботи, доцільно мати на увазі, що вона є комплексом специфічних 
способів і форм соціальної інтеграції дитини, регуляції нею своєї по-
ведінки та діяльності. Культура є концентрованим досвідом особис-
тості, який підносить її свідомість, збагачує почуття, дає практичні 
вміння.

Сфера «Культура» вводить дошкільника у світ практичної та духов-
ної діяльності людей, сприяє формуванню в нього потреби в реалізації 
своїх творчих здібностей, уміння докладати зусиль для здобуття ре-
зультату, радіти продуктам своєї та чужої праці, виробляти щодо них 
самооцінні судження, ініціювати бажання внести у кінцевий продукт 
корективи, поліпшити його, виправити помилки. Дитина навчається 
цінувати продукти людського духу та рук, прилучається до надбань 
національної та світової культур, набуває уявлення про види мистец-
тва, мову кожного, елементарних умінь їх характеризувати.

Оскільки Базовий компонент орієнтує на впровадження в практи-
ку особистісно орієнтованого підходу, акцент у підрозділах зроблено 
саме на ролі кожного з видів діяльності (предметно-практичної, ігро-
вої, художньої) в становленні особистості дитини. Розділ складаєть-
ся з шести частин і розкриває особливості розвитку дошкільника в 
процесі освоєння предметного світу, ігрової та художньої діяльності 
(образотворчої, музичної, театральної, літературної), що відповідає 
напрямам, окресленим нормативним документом.
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Субсфера «Предметний світ»
Першою складовою сфери «Культура» є субсфера «Предметний 

світ».
Компетентність у предметному світі складається з уміння дошкіль-

ника диференціювати предмети за їх функціональними ознаками, 
здатністю орієнтуватися в розмаїтті предметів, класифікувати їх, 
розрізняти за розташуванням у просторі і за віддаленістю, володіння 
навичками практичного життя, культурного споживання та елемен-
тарного виробництва продуктів праці.

Базовий компонент дошкільної освіти як основну її мету визначає 
вміння дитини жити у злагоді з довкіллям, іншими людьми і самою со-
бою. Злагода з предметним довкіллям означає вміння дитини безпечно 
та результативно користуватися будь-якими предметами відповідно до 
вікових можливостей, докладаючи зусилля, долаючи труднощі, ство-
рюючи нове. На нашу думку, надзвичайно важливо протягом дошкіль-
ного дитинства стимулювати активність дітей, їх природне прагнення 
діяти, пізнавати, створювати, зробити щось корисне не лише для себе, 
а й для інших.

Що стосується субсфери «Предметний світ» та його впливу на роз-
виток особистості дитини, то акцент робиться не стільки на знаннях, 
скільки на формуванні дитячих потреб, мотивів, ставлень, досвіду, 
системи цінностей. Виховання ціннісного ставлення до предметного 
світу передбачає вироблення власної життєвої позиції, без якої дити-
на, як і раніше, залежатиме від приписів та розпоряджень дорослих, 
буде дисциплінованою, але безініціативною, залежною, бездіяльною.

Виділення в Базовому компоненті дошкільної освіти окремої зміс-
тової лінії «Предметний світ», а також розподіл її за напрямами, зоб-
раженими на схемі 6, показує розуміння авторським колективом того 
особливого значення, яке має предметний світ у розвитку особистості 
дитини. У жодній програмі чи концепції не було такого змістового на-
повнення ні за обсягом, ні за значенням.

Субсфера «Предметний світ» складається з двох блоків: світосприй-
няття (сенсорні еталони, знання, уявлення) та власне діяльність (умін-
ня застосовувати набуті знання).

Компетентність дитини у субсфері «Предметний світ» передбачає 
орієнтацію дошкільника у двох напрямах: ознайомлення з предмет-
ним довкіллям (житловим середовищем, предметним довкіллям за 
межами житла), предметно-практична діяльність людей. Детальніше 
про них.

Ознайомлення з предметним довкіллям: основні зусилля батьків 
та вихователів мають спрямовуватися на активне пізнання дитиною 
предметного середовища. Йдеться не лише про знання назв, призна-
чення, властивостей різних предметів, а й про вміння жити у злагоді з 
ними, користуватися за призначенням, діяти безпечно й результатив-
но. Крім того, активно пізнаючи предметний світ, дитина знаходить у 
ньому знайоме, прагне пізнати нове, виділяє тотожне, схоже, відмін-
не, визначає безпечне й небезпечне, диференціює на «моє», «наше», 
«чуже», відповідним чином до нього ставиться.

Схема 6 

Предметний світ сприяє логіко-математичному розвитку: оз-
найомлюючись з ним, дитина видозмінює різні геометричні фігури 
та предмети, виділяє їх основні ознаки, порівнює між собою, кла-
сифікує предмети за однією з ознак, змінює критерії, перегруповує 
предмети, здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом тощо.

Якщо традиційно педагогічна діяльність зводилася до проведення 
занять з ознайомлення з окремими предметами (з мовлення, мате-
матики тощо), новий підхід орієнтує на пізнання предметного світу, 
вдосконалення фізичної, пізнавальної, соціально-моральної, мов-
леннєвої, ціннісної, творчої та художньої активності дошкільника в 
різних життєвих ситуаціях та умовах діяльності.

Не випадково у Базовому компоненті виділено змістову лінію 
«житлове середовище», адже значення рідної домівки для станов-
лення особистості дошкільника важко переоцінити. Житло — це не 
лише вмістилище основних предметів побуту та вжитку, призначен-
ня яких дитина засвоює протягом дошкільного дитинства, а й місце, 
де вона почувається найбільш захищеною, зігрітою любов’ю рідних 
людей, відчуває неповторність атмосфери рідної домівки, усвідом-
лює її значення для себе. Адже саме тут відбуваються перші контак-
ти дитини з предметним довкіллям, найбільш значущими в її житті 
людьми — батьками й рідними, виникають перші почуття та емоції 
(позитивні й негативні), розвиваються чесноти, формуються звички, 
закладаються перші цеглинки у фундамент найвищих особистісних 
цінностей: самостійності, працелюбності, совісності, відповідаль-
ності тощо.

Розробники Базового компонента прагнуть переорієнтувати свідо-
мість та практику дорослих, які здебільшого пов’язують активність 
дитини з наслідуванням, виконавськими ролями, на розвиток внут-
рішніх сил дитини, її елементарної самосвідомості, здатності до са-
морегуляції, самостійності. Власні речі та найулюбленіші предмети, 
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значущі люди мають сприяти насамперед розвитку самоактивності 
дитини. Надзвичайно важливо щоб дошкільник не лише знав та вмів 
використовувати предмети житла за призначенням, а й цінував їх, 
беріг, поважав працю, вкладену людьми в їх виготовлення.

Не менш важливо, щоб дитина була компетентною і за межами 
житла. Адже лише пізнання навколишнього світу в усіх чотирьох 
його сферах дає дитині цілісну картину світу, робить її життєздатною, 
розвиненою особистістю, здатною ціннісно ставитися до навколиш-
нього, виявляти творчість, вдосконалювати, конструктивно вплива-
ти на предметне довкілля. Те, наскільки дошкільник орієнтується 
в призначенні різних споруд соціального призначення, транспорту, 
зв’язку, правилах користування ними, наскільки він уміє безпечно, 
культурно, морально поводитись на вулиці, в дошкільному закладі, 
магазині, аптеці тощо, значною мірою визначає його життєздат-
ність. Саме поведінка дитини за межами житла засвідчує міцність 
зв’язку між вимогами конкретної ситуації, моральною нормою, яку 
засвоїла дитина, та її здатністю добирати найдоцільніший варіант 
поведінки.

Практична діяльність
У процесі практичної діяльності в дитини формується внутрішня 

позиція щодо навколишнього, з’являється здатність усвідомлювати 
призначення, властивості різних предметів, власні дії та їх наслідки. 
Крім того, предметна діяльність розвиває потребу в реалізації влас-
них творчих здібностей, культивує інтерес до надбань інших. Базовий 
компонент орієнтує: щоб дитина була готовою брати участь у суспільно 
значущій діяльності, вона має усвідомлювати рукотворне походження 
навколишнього предметного світу, знати про існування різних про-
фесій, усвідомлювати елементарні вимоги до людини-трудівника, ро-
зуміти, що працелюбність є показником людської гідності та здатності 
вдосконалювати себе. Дуже важливо, щоб у дитини змалечку було 
сформовано уявлення про те, що кожна людина є не лише споживачем 
предметів, а й їх творцем. Виділення у змісті субсфери «Предметний 
світ» рубрик «Користування предметами споживання» і «Виготовлен-
ня предметів (виробництво)» також зроблено вперше. Важливо, щоб 
дитина зрозуміла: володіти елементарною культурою споживання 
продуктів праці інших людей важливо і потрібно, проте більше задо-
волення одержуєш від процесу створення власного продукту. Тому 
варто подбати про оптимальні для продуктивної діяльності дошкіль-
ника умови, що передбачає наявність упорядкованого робочого місця 
та бажання малюка діяти. Діти мають усвідомлювати: для успішної 
діяльності необхідно мати конкретну мету, керуватися нею у своїх 
діях, добирати адекватні прийоми роботи, відповідні технічні засоби, 
знаряддя, матеріали, дотримуватися правил безпечного користування 
ними. Дорослі мають заохочувати вигадку та фантазію дитини, бажан-
ня експериментувати, виявляти винахідливість. Свідченням компе-
тентності дошкільника є його орієнтація в критеріях досягнення ви-
сокого результату, усвідомлення того, що показником продуктивності 

праці є якість та кількість зробленого, а також докладені до робо-
ти зусилля. Добре, коли перед вступом до школи дитина знає, що 
якість продукту визначається ступенем придатності його до вико-
ристання. Свідченням особистісного розвитку дитини є оцінка ре-
зультату як власного продукту праці та результату праці інших лю-
дей. Компетентна дитина здатна вимогливо, критично і об’єктивно 
оцінити своє творіння та продукт праці інших. Вона співвідносить 
задум з показниками кінцевого результату, висловлює узагальнене 
судження про себе як виконавця, розуміє зв’язок між своєю вміліс-
тю, старанністю та якістю і кількістю зробленого.

Отже, дошкільника можна вважати компетентним у субсфері 
«Предметний світ» за умови, що він володіє практичними уміннями 
і навичками у взаємодії з предметним світом, орієнтується у прави-
лах доцільної і безпечної поведінки, цінує зроблене руками людей, 
працює з інтересом, може назвати словом предмети і свої дії з ними, 
насолоджується добре зробленим, радіє гарному виробу, засмучуєть-
ся, коли виходить негарно, виявляє творчість, вигадку.

Галина Раратюк

Субсфера «Світ гри»
Як відомо, ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці, що 

засвідчує кілька важливих моментів: дитина перших шести  — семи 
років життя віддає перевагу рольовій грі перед іншими видами 
діяльності; саме в грі визріває готовність малюка до розгортання 
інших видів Діяльності (спілкування, праці, учіння), закладають-
ся й розвиваються всі основні вікові новоутворення особистості. 
Особливістю ігрової діяльності є те, ідо вона належить до символі-
ко-моделювального типу діяльності, в якому операційно-технічний 
аспект є мінімальним (скорочені операції, умовні предмети), надає 
дитині найбільші порівняно з іншими видами діяльності можливості 
для орієнтації у навколишньому світі.

Виділяючи «Світ гри» як одну із субсфер сфери «Культура», Базо-
вий компонент дошкільної освіти привертає увагу педагогів до необ-
хідності повернути ігровій діяльності її провідне місце в життєдіяль-
ності дитини зазначеного віку, актуалізує необхідність уточнити ті 
особистісні характеристики дошкільника, які пов’язані з розвитком 
ігрової діяльності та засвідчують компетентність дитини в її царині.

Розкриття сутності особистісних характеристик компетентності 
дошкільника, його здатності до розгорнутих форм ігрової діяльності 
(зрозуміло, у вікових межах) потребує уточнення основних моментів 
та особливостей її становлення в дошкільному дитинстві. Нагадає-
мо: предметом ігрової діяльності виступають не матеріальні речі, а 
доросла людина як носій суспільних функцій, який вступає у взає-
модію з довкіллям і виходить при цьому з певних правил. Тож ос-
новним призначенням гри є «оволодіння» дитиною дорослою люди-
ною, спочатку як свого роду знаряддям (яке, на відміну від інших, 
не можна кинути, стукати по ньому, воно не лишається байдужим 
до впливів).
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У грі, що є відтворенням ситуації людських відносин, дитині 
доводиться внутрішньо програвати не тільки свої дії, а й наслідки 
їх. Завдяки цьому в неї поступово формується внутрішній план дій, 
уміння їх планувати, передбачати (емоційно, а потім й інтелекту-
ально). Гра як провідна діяльність виникає тоді, коли дитина прагне 
активно ввійти у життя дорослих, проте ще не має для цього потріб-
них знань, умінь, здібностей, ставлень.

Протягом дошкільного дитинства ігрова діяльність істотно змі-
нюється. Щоб педагогові було легше аналізувати ступінь відповід-
ності характеристик дошкільника як особи, що грається, віковим 
нормам, доречно окремо спинити на цьому увагу. Розвиток гри від-
бувається у таких напрямах:

• від невеликого угруповання — до дедалі більш чисельнішого;
• від нестійкого об’єднання — до все стійкішого;
• від безсюжетних ігор — до сюжетних;
• від ситуативних епізодів — до планомірно спланованого й розгор-

нутого сюжету;
• від відображення особистого життя та життя найближчого ото-

чення — до подій суспільного життя;
• від ігор поряд — до ігор разом;
• від нездатності розв’язати конфлікт — до спроможності його пе-

редбачити, уникнути, відносно гармонійно з нього вийти;
• від гри, яка спонукалася іграшкою, — до гри під впливом конк-

ретного задуму, певною мірою незалежного від іграшки;
• від ролі узагальненого характеру — до здатності типізувати та 

індивідуалізувати роль;
• від мотиву, пов’язаного з процесом гри (просте виконання ролі) — 

до мотиву, пов’язаного з результатом (наскільки добре виконано 
роль);

• від використання як замінників різних предметів — до вико-
ристання лише справді схожих;

• від зображення зовнішнього боку життєвого явища — до передачі 
його суті;

• від схематичного й неточного плану дій — до планування, на-
креслення перспективи та уточнюючих дій учасників гри;

• посилення й водночас зміна ролі організаторів гри;
• зникає суперечність між придумуванням сюжету та можливістю 

його реалізувати.
Сподіваємося, наведені параметри допоможуть педагогові пильні-

ше вдивлятися в ігрову діяльність дошкільників, зіставляти бажані 
характеристики з реальними, накреслювати шляхи оптимізації гри 
як однієї з найважливіших для особистісного зростання дошкіль-
ника. Щоб полегшити аналіз та оцінювання найважливіших пара-
метрів розвитку ігрової діяльності дітей, зобразимо їх схематично 
(схема 7) та схарактеризуємо кожну.

Схема 7

Як бачимо зі схеми, до основних структурних елементів, за якими 
характеризується здатність дошкільника розгортати ігрову діяльність, 
належать насамперед: сюжет та пов’язаний з ним зміст гри; ігрова роль 
та її виконання дитиною; додержання ігрових правил; використання 
предметів, ігрових атрибутів, іграшок; характер спілкування з партне-
ром по грі. Детальніше про кожний із зазначених параметрів гри.

Сюжет. Сюжетність як характерна риса творчих, тобто придума-
них самими дітьми ігор, властива навіть малюкам другого року життя. 
Спочатку сюжети уривчасті, нелогічні, нестійкі. З віком стають дедалі 
більш логічними, розвивають певну тему, передаються образами, дія-
ми, ставленнями. Від виконання рольових дій малюк переходить до 
ролей-образів, використовуючи мовлення, міміку, жести. Рольові ігри 
розгортаються за двома напрямами: ігри режисерські (дитина керує 
іграшкою); ігри, де роль виконується самою дитиною. Чим визначаєть-
ся сюжет? Насамперед близькістю теми гри до досвіду дитини (відсут-
ність належного досвіду є перешкодою для розгортання сюжету); узгод-
женістю ігрових ролей; зміною ролі в грі матеріалу та іграшок. Існує 
три ступені складності сюжету: сюжети з єдиним персонажем і чітко 
визначеними предметами; сюжети з кількома персонажами та набо-
ром відповідних дій, які пов’язують персонажів між собою; сюжети, в 
яких, окрім набору дій і зв’язків між персонажами, задано і взаємини 
між ними. Зрілість, складність, реалістичність, деталізованість сюже-
ту, творче його розгортання — важливі показники особистісного зрос-
тання дошкільника. На жаль, сюжету як основному стрижню рольової 
гри, сьогодні не приділяється достатня увага. Навіть старші дошкіль-
ники здебільшого звертаються до спрощених, схематизованих, одно-
манітних, малорозвивальних сюжетів. Збагатити, осучаснити зміст ро-
льових ігор, наблизити їх до реального життєвого контексту — одне із 
завдань особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.
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Ігрова роль. Спочатку гра складається з побутових дій дитини (вона 
варить, прасує, годує), потім виникають рольові дії та відносини. По-
ява ролі, яку малюк виконує у подвійному плані (за іграшку і за себе), 
засвідчує високий рівень розвитку гри як провідної діяльності: коли 
виникає уявна ситуація та роль, гра набуває нового змісту, стає емоцій-
ною. Роль, яку бере на себе дитина, перебудовує її дії, іншого значення 
набувають предмети, з якими вона маніпулює. Сама роль вноситься ніби 
ззовні, через сюжетні іграшки, які підказують дії з ними. Можна гово-
рити, що роль виступає смисловим центром гри. Саме взяття дошкіль-
ником на себе ролі означає виникнення гри. Характерно, що створення 
спеціальної ігрової ситуації з перенесенням значень одних предметів на 
інші не є обов’язковим: гра можлива за наявності реальних предметів, 
дій, ситуації. Обов’язковою є роль. Сутнісним у грі є створення з до-
помогою ролей соціальних відносин між людьми. Зміст гри для дітей 
різних вікових груп змінюється: для наймолодших він полягає у діях 
особи, роль якої дитина виконує; для дитини 4 — 5 років — у відноси-
нах цієї особи з іншими; для старших дошкільників — у типових від-
носинах особи, роль якої виконується. За кожною роллю — правила со-
ціальної поведінки. Щоб узяти на себе якусь роль, дитина має виділити 
реальні відносини людей з життєвого контексту (в тому числі й супере-
чливого та негативно забарвленого). Зростаючи, малюк дедалі більше 
уваги приділяє не лише тому, яку роль виконує, а й тому, як саме він це 
робить. Розвивається і ставлення дитини до ролі: якщо малюки не спе-
речаються і не критикують одне одного з приводу виконання ролі, то 
в старших дітей це трапляється дедалі частіше. Аналізуючи здатність 
дошкільника виконувати взяту на себе ігрову роль, важливо з’ясувати, 
чи виділяє він типові для цієї ролі дії, заняття, риси поведінки.

Правила гри. Рольову поведінку характеризує необхідність підкоря-
тися правилам, тобто приписам, які встановлюють певний порядок гри. 
Правила визначаються змістом ролі й ускладнюються з розвитком та ус-
кладненням цього змісту. В цілому правила спрямовані на відтворення 
зовнішньої картини дій та зовнішньої ситуації; на обмеження дій, виз-
начення меж припустимої поведінки; встановлення порядку дій та їх-
нього характеру. Ігрові правила різноманітні. Вихідним моментом для 
формулювання правил є сюжет та ролі окремих персонажів. По ходу 
гри в зв’язку з новими ситуаціями формулюються окремі правила. Чим 
старша дитина, тим більш уміло вона формулює правила ще до початку 
гри. Якщо чітких правил на початку гри немає, якщо вони виникають 
з ігрової ситуації, формулюються по ходу гри, запозичуються і не уза-
гальнюються, це свідчить про певне відставання особистісного зростан-
ня старшого дошкільника. Важливий показник нормального розвитку 
особистості в грі — поява умовних правил, не пов’язаних із сюжетом.

Предмет — дія — слово. Характерною ознакою рольової гри є іг-
рове використання предметів, перейменування останніх, використання 
одних предметів як замінників інших. Маленька дитина самостійно не 
вміє добирати замінники і здебільшого погоджується з пропозицією до-
рослого. В ранньому та молодшому дошкільному віці малюк викорис-
товує речі за тим призначенням, яке вони мали в процесі попередніх 

дій з ними. П’ятирічний дошкільник здебільшого володіє самостійним 
планом гри, без допомоги дорослого знаходить замінники з числа запро-
понованих, усвідомлює, що не все може бути всім. Він розуміє: щоб одна 
іграшка могла замінити іншу, важлива не стільки зовнішня схожість, 
скільки можливість певним чином з нею діяти (визначає фізичні влас-
тивості предмета). Уже на початку дошкільного віку діти досить вільно 
користуються словом як назвою предметів. Ігрова дія з віком стає дедалі 
узагальненішою і більш згорнутою, дитина все частіше переходить до 
показу способу дій, загального малюнка рукою (малюнок дії). Символі-
зація є умовою моделювання загального значення ігрової дії, засвідчує 
процес особистісного зростання дошкільника, перетворює гру на свого 
рода мистецтво.

Спілкування з партнером по грі. Важлива особливість рольової 
гри — те, що вона потребує товариша. Відсутність партнера змінює 
характер гри: ігрові дії можуть мати об’єктивне значення, проте бути 
позбавлені особистісного сенсу. Сенс ігрових дій полягає у розгортанні 
взаємин, спільному відтворенні реальної людської діяльності. Граючи, 
дитина усвідомлює, що діяльність потребує виконання певних обов’язків 
і надає ряд прав: обов’язки накладаються ігровою роллю, а права ре-
гулюються взаєминами з товаришами. Так, дошкільник навчається уз-
годжувати свої дії, орієнтуватися на однолітків, поводитися відповідно 
до загальної ситуації гри, підкорятися вимогам партнерів, покладатися 
на свої можливості. Внаслідок цього формуються соціальні почуття — 
співрадість, співчуття, відчуття своєї причетності до інших. Вибір дити-
ною тієї чи іншої поведінки залежить від багатьох чинників, серед яких 
основними є: склад групи дітей; оцінка малюком власних можливостей; 
рівень його домагань, досвід попередньої діяльності. У грі дошкільник 
реалізує свої потреби в самореалізації, саморозвитку, визнанні рефе-
рентною групою. Він навчається свідомо ставити мету, вдосконалювати 
мовлення, в нього формується творча уява, збагачуються почуття. Спіл-
куючись з товаришами, малюк навчається працювати разом, підкоря-
тися, керувати, розподіляти функції і, головне, — радіти спілкуванню, 
діставати насолоду від процесу гри, від взаємозбагачення.

Визначаючи міру сформованості у дитини вміння грати, планувати 
й розгортати сюжет, брати на себе певні ролі та якісно їх виконувати 
(передавати типові та індивідуальні характеристики), дотримуватися 
правил, формулювати їх на початку гри, вдаватися до символізації, 
гармонійно спілкуватися, педагог може орієнтуватись на подані нижче 
загальні характеристики етапів розвитку гри. їх подано, починаючи від 
елементарного рівня розвитку ігрової діяльності до оптимального для 
старшого дошкільника. Хоча певною мірою вони відображають загаль-
ну тенденцію до вдосконалення ігрових умінь дітей, проте їх варто спри-
ймати більше як ступені розвитку гри, ніж вікові стадії: у дітей одного 
віку можуть бути різні рівні розвитку гри.

1. Центральним змістом гри є дії з певними предметами, спрямовані 
на партнера. Якість і порядок дії не мають значення. Роль фактично є, 
проте вона визначається діями, а не дії визначають її. Діти не називають 
себе іменами осіб, ролі яких виконують. Навіть за умови формального ро-
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льового розподілу діти не вступають у реальні відносини. Ігрові дії одно-
манітні, складаються зі схожих операцій, логіка дій легко порушується.

2. Основним змістом гри лишаються дії з предметами. Проте на пер-
ший план висувається відповідність ігрової дії реальній. Діти назива-
ють ролі, розподіляють функції. Виконання ролі зводиться до реалізації 
дій, пов’язаних з роллю. Логіка дій визначається реальною життєвою їх 
послідовністю. Дій стає більше, вони урізноманітнюються. Порушення 
послідовності дій не приймається, хоча і не заперечується.

3. основним змістом гри стає виконання ролі та пов’язаних з нею 
спеціальних дій, які передають ставлення до інших учасників гри. Ролі 
чітко окреслені, виділені й названі на початку гри. Вони визначають 
та спрямовують поведінку дитини. Логіка і характер дій визначаються 
роллю, вони стають різноманітнішими. З’являється мовленнєве звер-
нення до партнера, заперечується порушення логіки дій («такого не 
буває»). Виділяється правило поведінки, якому підкоряються дії. По-
рушення правил краще фіксуються, коли його зробили інші, ніж коли 
порушником є сам. Зауваження дорослого, що порушено правила, за-
смучує дитину, вона прагне виправити помилку.

4. основним змістом гри стає виконання дій, пов’язаних зі став-
ленням до інших людей, ролі яких виконуються. Ролі чітко окреслені, 
виділені. Протягом усієї гри дитина веде одну лінію поведінки. Рольові 
функції дітей взаємопов’язані, мовлення має рольовий характер. Дії 
послідовні, відтворюють реальну логіку, різноманітні. Правила гри 
чітко виділені, їм дитина підпорядковує ігрові дії. Останні спрямовані 
на різних персонажів. Порушення логіки дій і правил заперечується, 
відмова мотивується не лише посиланням на реальну дійсність, а й під-
кресленням раціональності правил.

Таким чином, визначаючи міру компетентності дошкільника у суб-
сфері «Світ гри», доцільно брати до уваги такі основні індикатори:

• складність сюжету, його чіткість, наближеність до реального життя, 
перспективність, логічну завершеність;

• визначеність ролей, їх узгодженість, типізацію та індивідуалізацію 
їх основних характеристик, адекватність ігрових дій ролі;

• чітке визначення правил гри, дотримання їх дитиною;
• збалансоване спілкування з товаришами, оптимістичний настрій.

Чим стабільніше, повніше, яскравіше представлені зазначені 
вище елементи розгорнутої гри в житті дошкільника, тим з біль-
шою упевненістю можна вважати, що процес його особистісного 
зростання відповідає віковій нормі, засвідчує формування базо-
вих особистісних цінностей як передумов моральної позиції, фік-
сує закладення основ базису особистісної культури.

Олена Кононко

Субсфера «Мистецтво»
У субсфері «Світ мистецтва» розкрито зміст освіти дошкільника за 

основними для цього віку видами мистецтва — образотворчим, музич-
ним, театральним, літературним. Кожне з них саме по собі важливе 
для становлення особистості дошкільника, його художньо-естетичного 

розвитку, виховання основ смаку. Їх синтез ще більше посилює, урізно-
манітнює впливи на дитину, розкриває перед нею життя в його різно-
манітності та красі.

Важлива складова системи естетичного виховання — мистецька 
діяльність дошкільника, яка об’єднує різні види образотворчої діяльності 
(малювання, ліплення, конструювання, аплікацію, роботу з природним 
матеріалом), а також словесну творчість, музикування, хореографію, 
художню працю. В ній узагальнено весь життєвий досвід дитини — чут-
тєвий, ціннісний, моральний, естетичний, пізнавальний, трудовий... ос-
новна мета естетичного виховання — виховання культури почуттів — як 
естетичних і моральних, так і специфічних для мистецької діяльності 
(почуття лінії, форми, кольору, ритму, композиції, інтонації тощо).

Специфіка мистецької діяльності дошкільника полягає в обмеже-
ності її технологічного аспекту, з одного боку, в поєднанні з буянням 
дитячої фантазії, нескінченним рядом художніх образів, з другого. Са-
мобутність останніх визначає мистецьку цінність духовних і рукотвор-
них витворів дошкільнят, становить суть дитячої творчості. У контексті 
сказаного формування в дошкільному віці умінь та навичок мистецької 
діяльності є засобом, а не метою естетичного виховання. головне за-
вдання — розвинути у дитини сприйнятливість як базову особистісну 
якість, прищепити здатність «приймати», «передавати», «трансформу-
вати», тобто бути споживачем і творцем культури.

Тож послідовність навчально-виховної роботи в різних видах 
мистецької діяльності має такий вигляд: виховання емоційно-чуттєвої 
сфери — засвоєння елементарної інформації — оволодіння уміннями 
та навичками (технічними прийомами, засобами художньої виразності 
кожного виду мистецтва) — творча самореалізація дитини (образотво-
рення у різних видах художньої діяльності, через різноманітні техніки, 
в роботі з різним матеріалом).

Базовий компонент художньої освіти (сфера «Культура», субсфера 
«Мистецтво») є вихідним для шкільної освітньої галузі «Художня куль-
тура», в основі якої лежить принцип інтеграції різних видів мистецтва. 
Отже, мистецьку діяльність дошкільників доцільно організовувати за 
принципом інтеграції (гармонійного поєднання на заняттях і в різних 
життєвих ситуаціях музичних, літературних фрагментів, живопису, по-
езії, виходом на образотворення в різних видах художньої діяльності — 
малювання, ліплення, аплікацію, музикування, мімічні та пантоміміч-
ні етюди).

Найважливішими результатами опанування мистецької діяльності 
в дошкільному віці є усвідомлення дитиною себе суб’єктом творчості, 
митцем, здатним не лише відтворювати здобуті враження, а й інтерпре-
тувати їх, збагачувати власним досвідом, творчо самовиражатися у різ-
них видах художньої діяльності.

образотворче мистецтво
Образотворча діяльність старших дошкільнят безпосередня: створю-

вані ними образи наївні, за своєю декоративною яскравістю нагадують 
фольклорні. Малята не стільки прагнуть чітко передати в малюнку, ліп-
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ленні, аплікації риси й властивості об’єктів, скільки активно «входять в 
образ», «проживають» його, ніби оживлюють мазок, лінію, форму. Оби-
раючи кольори фарб, вони керуються насамперед своїм емоційним став-
ленням до художнього образу, настроєм, певним життєвим враженням.

У старших дошкільнят уже досить розвинена координація рухів, 
вони добре орієнтуються на аркуші паперу, здатні передавати несклад-
ний сюжет, здебільшого мають задум і спроможні його реалізувати, 
можуть розповісти про те, що в них вийшло, виробляють елементарні 
судження з приводу результатів образотворчої творчості (власної та од-
нолітків). Інтерес до різних видів образотворчої діяльності стає дедалі 
стійкішим, а вибір сюжету, засобів зображення, матеріалів для власної 
художньої діяльності — більш вмотивованим. Зростає інтерес до групо-
вих форм роботи, об’єднання з однолітками для виконання складного та 
об’ємного завдання.

Діти починають вибірково ставитися до різних видів образотворчої 
діяльності, у них з’являються свої уподобання. Вони можуть у малю-
ванні та ліпленні передавати характерні ознаки предмета — форму, про-
порції, колір. Ускладнюється техніка малюнка, аплікації, ліплення. 
Діти диференціюють головне й другорядне, передають настрій персона-
жа, наділяють його певними функціями, переймаються якістю резуль-
тату. Вони охоче конструюють, долучаються до декоративного дизайну 
— діяльності з благоустрою навколишнього предметного середовища, 
його прикрашання. З’являються ігри художнього змісту, бажання 
«проектувати», створювати багатопланові художні композиції.

Щоб співвіднести реальні досягнення дітей в образотворчій діяль-
ності з оптимальними для цього віку, визначити міру компетентності 
старшого дошкільника в даному виді діяльності, доцільно звернутися 
до показників художнього розвитку дитини, означених Базовим компо-
нентом. Там сказано, що випускник дитячого садка повинен:

• мати уявлення про особливості образотворчого мистецтва як візуаль-
ного, відрізняти його від інших;

• знати спільні та відмінні риси основних видів образотворчого мистец-
тва (живопис, графіку, скульптуру, архітектуру, декоративно-ужит-
кове);

• визначати основні жанри образотворчого мистецтва (пейзаж, порт-
рет, натюрморт, побутовий жанр);

• орієнтуватися в основних засобах вираження настрою, вміти їх ха-
рактеризувати (лінія, колір, композиція, ритм);

• уміти виражати свої почуття кольором, композиційним рішенням, 
послідовністю, формотворенням;

• знати характерні особливості засобів художньої виразності різних 
видів образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікацію, 
роботу з природним матеріалом);

• володіти технічними прийомами та методами роботи, спираючись на 
знання особливостей матеріалу, техніки;

• продукувати ідеї, експериментувати, досліджувати;
• відчувати задоволення від процесу та результату творення;
• застосовувати творчий досвід у повсякденному житті;

• виявляти естетичне ставлення до життя;
• ціннісно ставитися до продуктів образотворчої діяльності (власних, 

однолітків, інших людей);
• знати матеріали, які використовуються для образотворчої діяльності;
• раціонально використовувати матеріали та інструменти;
• деталізувати зображення, знаходити шляхи та засоби його вдоскона-

лення, збагачення;
• уміти поєднувати в художній діяльності елементи різних видів 

мистецтва;
• мати художні пріоритети, жанрові уподобання.

Щоб сформувати в дитини перед вступом до школи необхідні вміння, 
знання, навички, потреби, ставлення, педагог має створити для цього 
належні умови, розв’язати цілий ряд важливих освітніх завдань: роз-
вивати у вихованців спостережливість, уміння порівнювати, відгуку-
ватися на красу; ознайомлювати з творами образотворчого мистецтва; 
розвивати художні здібності, формувати відповідні уміння; вчити дітей 
створювати багатофігурні сюжетні композиції; формувати особисту по-
зицію при сприйнятті творів мистецтва та в процесі власної творчості, 
вчити самостійно знаходити прийоми зображення при інтеграції видів 
образотворчого мистецтва; організовувати роботу групою для втілення 
складного задуму; вчити створювати оригінальні саморобки з природ-
них і штучних матеріалів; заохочувати до дизайнерської діяльності, 
пов’язаної з благоустроєм та оформленням інтер’єру.

Особливу роль у становленні образотворчої діяльності відіграє розви-
ток у дошкільників художнього сприймання при ознайомленні з твора-
ми живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистец-
тва. Важливо звертати увагу дітей на емоційний зміст картини, засоби, 
з допомогою яких художник передає настрої героїв, стан природи; нада-
вати можливість роздивитися з усіх сторін скульптуру. Особливу роль 
в особистісному становленні дошкільника відіграє надане йому право 
вибору матеріалів, місця роботи, сюжету тощо, можливість проявити 
творчість, спертися на власний досвід.

Розвитку сприйнятливості як властивості особистості дитини спри-
ятимуть вправи з використанням в образотворчій діяльності широкої 
гами кольорів та їхніх відтінків, контрастних і пастельних кольорів, 
експериментування на палітрі, а в аплікації — паперу різних відтінків. 
Доцільно пропонувати дошкільникам завдання «етюдного» характеру, 
які допомагають передавати різні ракурси об’єктів, знаходити оригі-
нальні рішення. Ознайомлення з предметами декоративно-прикладного 
мистецтва сприяє формуванню в дітей «почуття декоративності», умін-
ня «читати» візерунки, збагаченню асоціативних зв’язків (порівнянню 
образів з реальними предметами, об’єктами).

У процесі образотворчої діяльності та бесід, що її супроводжують, 
доречно пов’язати у свідомості дошкільників поняття «досягнення» 
та «особисті зусилля», пояснити, що якість зробленого значною мірою 
залежить від вкладених виконавцем зусиль. Саме тому на позитивну 
оцінку заслуговує не просто сам твір, а зусилля його автора. Якщо пе-
дагог підтверджує це власним ставленням до результатів образотворчої 
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діяльності дошкільників, діти оволодіватимуть високою культурою ху-
дожньої праці.

Дошкільники ефективніше оволодіватимуть мистецтвом створення 
художнього образу, якщо педагог інтегруватиме різні види образотвор-
чої діяльності, для початку пропонуючи їм варіанти інтеграції. Посту-
пово діти навчаться самостійно комбінувати різні способи зображення 
і матеріали, відчують смак до такої роботи. Цьому сприятиме дизайн-
діяльність, художнє рукоділля, різного роду конструювання, моделю-
вання. Отже, головне — не технічні уміння, а базис особистісної куль-
тури дошкільника, закладений образотворчим мистецтвом як одним з 
впливовіших на свідомість і поведінку.

Елеонора Бєлкіна, Олена Кононко

Музика
Як відомо, музика — вид мистецтва, який істотно впливає на станов-

лення особистості у дошкільному віці. Вона збагачує почуття та уявлен-
ня дитини, сприяє виробленню вміння відчувати ритм та мелодійність 
твору, формуванню здатності адекватно реагувати на них своїм голосом 
та рухами, розвитку інтересу до різних музичних інструментів та бажан-
ню на них грати. Старший дошкільник має досить багатий життєвий та 
музичний досвід, охоче слухає музику, емоційно на неї реагує, прагне 
долучитися до неї, відтворити її, робить самостійні спроби бути не лише 
виконавцем, а й творцем. І це стосується не лише музично обдарованих, 
а й пересічних дітей.

Дитина 6 — 7 років спроможна самостійно визначити загальний ха-
рактер, настрій музичного твору; орієнтується на кілька засобів музич-
ної виразності — темп, тембр, динаміку. Саме в цей віковий період у ба-
гатьох дітей з’являється інтонаційно-мелодична орієнтація музичного 
сприйняття, що позначається на збагаченні індивідуальної інтерпрета-
ції музики.

Сприйняття музичного образу стає адекватнішим, ніж у молодших 
дітей, що пояснюється досить високим рівнем розвитку музичних здіб-
ностей, мислення, уяви, тоншою диференціацією людських почуттів.

Старші дошкільники засвоюють поняття «жанр» — одне з ключових 
для музичного мистецтва, розрізняють інструментальну, вокальну му-
зику, марш, пісню, танцювальну, вальс, польку тощо. Поступово зба-
гачуються уявлення дошкільників про форму музичного твору, його 
простоту й складність. Дехто з дітей цього віку вчиться гри на інстру-
ментах, займається танцями, співає у хорі.

Завдання розвитку:
• підтримувати у дітей бажання слухати музику, емоційно на неї відгу-

куватися, розповідати про неї;
• формувати досвід музичних вражень;
• розвивати музичні здібності;
• розвивати мислення й творчу уяву;
• спонукати дітей самостійно визначати настрій, характер музичного 

твору, засоби музичної виразності;
• вдосконалювати вміння слухати музику, розрізняти її інтонації, ме-

лодію, змістове наповнення;
• вчити слухати та диференціювати тембри інструментів;
• вправляти в умінні визначати жанрову належність музичного твору;
• формувати здатність створювати музичний образ;
• збагачувати уявлення про композиційно-формотвірний бік музично-

го твору;
• розвивати бажання та вміння втілювати у творчих рухах настрій, 

характер музичного образу; підтримувати бажання дітей передавати 
настрій музичного твору в малюнку, театральному дійстві, літера-
турній творчості.
основними показниками компетентності дошкільника у світі музики є:
Обізнаність дитини з творами мистецтва. Уміє слухати музику. 

Визначає емоції та почуття, які вона передає. Має елементарні уявлен-
ня про інструментальні та вокальні твори, їх виконання. Впізнає окремі 
твори з класичної і народної спадщини (вітчизняної та світової). Про-
являє інтерес до різних видів музики. Може назвати прізвища окремих 
композиторів. Розрізняє та обґрунтовує своєрідність музичних жанрів 
(пісні, танцю, маршу), може їх порівняти.

Здатність створювати музичний образ. Втілює у співах, рухах, 
музикуванні характер музики. Може співвіднести власне виконання з 
виконанням фахівців. Творчо сприймає музичний образ, асоціює його 
з власними життєвими враженнями. Може дати твору цілісну характе-
ристику-Розрізняє властивості звуку, засоби виразності (темп, висоту, 
динаміку).

Художньо-практична діяльність. Уміє у такт музики, граційно, роз-
куто рухатися. Використовує виразні рухи, міміку, жести, пози, від-
повідні мелодії.

Володіє навичками гри на дитячих музичних інструментах. Вміє оби-
рати музичний інструмент для певного ігрового сюжету. Виражає руха-
ми емоційний стан, зміст танцю. Володіє елементарною танцювальною 
технікою. 

Дитяча творчість. Має досвід музичної імітації. Імпровізує пісен-
ний, ігровий, танцювальний образи. Вміє музично — пісенно — плас-
тично оформити гру. Робить спроби творити музику. Дістає задоволен-
ня від самовираження в діях під музику.

Система педагогічної роботи з музичного виховання спрямовується 
на розвиток музичності дошкільника, його музичних здібностей, ста-
новлення всіх основних форм музичної діяльності — слухання музи-
ки, музичних рухів, співів, гри на дитячих інструментах та музичної 
гри-драматизації. Музичний репертуар має включати класичну музику 
різних епох та стилів, фольклор, сучасну музику. Педагог має створи-
ти умови, за яких дитина охоче залучатиметься до всіх видів музичної 
діяльності, братиме в них активну участь, не лише репродукуватиме 
запропонований дорослим музичний образ, а й намагатиметься імпро-
візувати, виявлятиме творчість. Дещо детальніше про сприятливі для 
кожного з означених видів музичної діяльності педагогічні умови.

Співи. Лише позитивні емоції викликають у дитини бажання спі-
вати. Важливо правильно вибрати пісню. При цьому слід ураховувати 
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кілька моментів: активний словниковий запас дітей, їхні фізичні дані, 
музичний досвід, емоційний стан. Пісня має бути зрозумілою дітям, 
цікавою за змістом, з приємною мелодією, коротким текстом, легкими 
для вимови словами. 

Слухання. Діти мають слухати хорошу музику, яка сприяє гарному 
настрою, оптимістично налаштовує, збагачує життєвими враженнями, 
запрошує до активних дій, закладає основи художнього смаку не лише 
на музичних заняттях, а й поза ними. Слід подбати, щоб приміщення, 
в якому діти слухають музику, було затишним, естетично оформленим, 
захищеним від сторонніх шумів, різних подразників, які відволікають 
дошкільнят. Інструментальні п’єси та пісні у виконанні дорослих і ді-
тей розвивають музичні здібності. Особливого значення набуває вико-
ристання педагогом знайомих мелодій у поєднанні з новими. Бажано 
пропонувати дітям для прослуховування мелодії, що виконуються на 
різних інструментах. Корисно інтегрувати прослуховування музики з 
читанням літературного матеріалу, розгляданням малюнків, різними 
іграми та розвагами.

Музичні рухи. Старші дошкільники спроможні не лише відтворюва-
ти показані їм дорослими рухи під певну музику, а й пропонувати інші 
музично обґрунтовані й доцільні. Важливо надавати їм можливість 
вправлятися в цьому умінні, діставати від таких вправ задоволення. 
Можна варіювати інструкцію, пропонуючи дітям виконувати рухи точ-
но, чітко, по-своєму. Слід створювати умови для прояву дітьми вміння 
урізноманітнювати свої музичні рухи, ходити, бігати, стрибати.

Таночки. Рухи під веселу музику дають маленьким дітям задово-
лення, допомагають їм поступово розрізняти дво- і тричастинну форми 
музики. У таночках діти мають вправлятися у таких рухах: плескан-
ні у долоні, хлопанні по колінах, притупуванні ногами, погойдуванні 
на двох ногах, біганні на носочках, стуканні підборами, почерговому 
виставлянні ніг, кружлянні, виконанні пружинки, обертанні корпуса 
вправо — вліво, триманні рук на поясі, їх розведенні тощо.

Музичні ігри. Музична гра — кульмінація, емоційна вершина му-
зичного заняття. Важливо не позбавляти малюків цієї радості, не об-
межувати можливості кожної дитини побути у головній ролі. Якщо 
дошкільники активні, не намагаються усунутися від участі у грі, це 
свідчить про їхній психологічний комфорт, відчуття повноти життя, 
фізичного та емоційного благополуччя. Важливо, щоб солістом був не 
лише дорослий, а й діти — учасники гри.

Дитячі святкові ранки. Завдання педагога — подбати про те, щоб 
святкові ранки були справжніми святами для дітей, а не концертами 
для дорослих або звітом для перевіряючих. Основою дитячого ранку 
має бути гра — веселе, захопливе дійство, а не жорстко регламентова-
на, організована й унормована дорослим діяльність. Не варто переоб-
тяжувати святкову програму віршами й колективними танцями, до-
цільно передбачити можливість вільної музичної діяльності.

Варто подбати про регулярність проведення музичних занять, залу-
чення до участі в них дітей однієї та різних вікових груп, обов’язковості 
виконання кожним усіх запланованих заходів. Хоча, як будь-яка сис-

тема, педагогічна не може перетворюватися на хаос, має передбачати 
певну регулярність, часові межі, послідовність, вона має бути гнучкою, 
зорієнтованою на реальну життєву ситуацію, емоційний та фізичний 
стан дітей, базуватися на принципі добровільності. За кожною дитиною 
має бути право вибору, прийняття власного рішення, надання переваг 
комусь — чомусь. Практика давно підтвердила реальність і доцільність 
періодичного використання музичним керівником прийому запрошен-
ня на заняття, для участі у грі, на танець лише бажаючих. Завдання 
дорослого полягає не в тому, щоб сказати: «Роби так, бо так треба», а в 
тому, щоб сама дитина сказала: «я робитиму це, тому, що хочу».

Головне в музичному розвитку дошкільника — «занурити» його у 
розмаїття музики, навчити «жити» нею, ознайомити з різними засоба-
ми виразності, образними рухами, навчити орієнтуватися в просторі, 
бачити себе серед інших, бути сприйнятливим до музики, вправним, 
оптимістично налаштованим. Чим старшим стає дошкільник, тим 
складнішими мають бути пропоновані йому музичні твори: якщо рані-
ше домінували зображувальні моменти, то тепер слід підсилити вираз-
ні; якщо на попередніх етапах використовувалися невеликі за об’ємом, 
прості за формою й музичними образами твори, то тепер вони стають 
дедалі розгорнутішими й складнішими. Важливо використовувати 
музику в аудіо-відео-записах, вірші, художню прозу, діафільми, діа-
позитиви з творами живопису, архітектури, скульптури, декоративно-
прикладного мистецтва. Дуже корисно відвідувати з дітьми оперні та 
балетні вистави, концерти, музеї. За інтеграцією різних видів мистец-
тва — майбутнє.

Олена Кононко
Художня література
Художня література була й лишається одним з важливих засобів 

виховання особистості у дошкільному дитинстві. Маленькі діти люб-
лять слухати казки, читати книжки, запам’ятовувати вірші не менше, 
ніж гратися, малювати, рухатися під музику. І це природно, оскільки 
художня література — скарбниця культури, постачальник реальних 
знань та сильних вражень, джерело ознайомлення з незвичним, чудес-
ним, фантастичним, вигаданим. Вона є хоча й не головним, проте важ-
ливим учителем, провідником по життю. Стара й сучасна, вітчизняна 
та зарубіжна, різна за жанрами, ілюстрована, дитяча і доросла — вона 
важливий складник дитячої субкультури, її уособлення і натхненник.

Оскільки Базовий компонент реалізує інтегральний підхід до дошкіль-
ної освіти в цілому, мистецької зокрема, художня література входить до 
субсфери «Мистецтво» одним з чотирьох складників (про кожний з яких 
ішлося вище). Це дає педагогові можливість, з одного боку, розглядати її 
як окремий, значущий для загального розвитку дитини вид мистецтва, 
з іншого — як елемент комплексу мистецтв (образотворчого, музичного, 
літературного, театрального), отже, варіювати форми ознайомлення ви-
хованців зі світом мистецтва в цілому, враховуючи при цьому вікові особ-
ливості дітей та їхній індивідуальний життєвий досвід.

Можливості старших дошкільників щодо сприймання та осмислен-
ня літературних творів:
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• поява здатності співчувати літературним героям;
• зниження безпосередньої, зовні виразної емоційності;
• здатність відновлювати ланцюг подій, встановлювати змістові 

зв’язки усередині одного твору та між різними творами;
• розуміння мотивів поведінки героїв, намагання пояснити їх наміри 

та вчинки;
• намагання інтерпретувати, змінити літературну ситуацію таким чи-

ном, щоб вона була схожа на казкову, а не на власний повсякденний 
досвід;

• розуміння деяких ознак жанру (казки, оповідання, вірші);
• надання тематичних переваг;
• поява здатності помічати окремі виразні засоби мови;
• спроба втілити у власній творчості уявлення про структуру й форму 

літературних творів.
У цілому дитина 6 — 7 років поєднує в собі дві протилежні тенденції: 

з одного боку, у неї високий творчий потенціал, з другого — вона прагне 
наслідувати інших, домагається чіткої нормативності. Їй легше поводи-
тися морально «на словах», ніж у реальному житті, розмірковувати з 
приводу поведінки героїв твору, ніж апелювати до своєї власної. Тому 
програвання ситуацій літературного твору сприяє розумінню дитиною 
моральних колізій, дієвому опануванню нею моральних норм.

До основних завдань розвитку особистості дошкільника через залу-
чення їх до художньої літератури можна віднести:

•  формування літературних художніх вражень;
• розвиток виразного літературного мовлення;
• навчання емоційно та виразно передавати зміст невеликих текстів,  

читати вірші, брати участь у драматизації літературних творів;
• формування уявлень про структуру, типових персонажів, сюжетно-

тематичні одиниці літературного твору;
• розвиток творчої уяви, пов’язаної з літературним образом;
• формування уявлень про змінність і багатогранність художнього об-

разу;
• формування індивідуальних літературних переваг;
• виховання ціннісного ставлення до книги як духовного твору;
• стимулювання намагань створити власні рукописні книжки.

Оцінюючи ступінь компетентності старшого дошкільника у світі ху-
дожньої літератури, доцільно зважати на те, чи притаманні йому озна-
чені Базовим компонентом характеристики, а саме:

•  чи обізнаний з кращими зразками різних жанрів фольклору та літе-
ратурних творів;

• чи розуміє доцільність звернення до них у повсякденному житті, у 
грі, театралізованій діяльності;

• наскільки цілісно сприймає і розуміє композицію та зміст літератур-
них творів;

• чи розрізняє і виділяє структуру та основні засоби художньої вираз-
ності (динаміку, послідовність, градацію, повторення певних дій);

• як часто використовує художні засоби виразності літературних 
творів, читає їх напам’ять, переказує, аналізує, відтворює в різних 

сферах життєдіяльності, видах діяльності, формах активності;
• наскільки близьким до норми (вікової та індивідуальної) є його мов-

леннєва діяльність;
• чи володіє елементарними навичками корекції та самокорекції мов-

лення;
• наскільки схильний продовжити та самостійно скласти оповідання, 

казку, віршик;
• чи володіє образним мовленням;
• наскільки охоче бере участь в іграх-драматизаціях, інсценуванні, лі-

тературні уподобання;
• чи сформовані основи літературного смаку;
• наскільки здатний ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з 

власними переживаннями та почуттями інших людей.
Зміст педагогічної роботи. Ознайомлення дошкільника з художнь-

ою літературою дає змогу реалізувати його естетичний, пізнавальний, 
соціально-моральний, емоційно-ціннісний, мовленнєвий та творчий 
потенціали. З метою ефективного використання художньої літератури, 
цілісного розвитку особистості дошкільника можна використати ряд 
прийомів. До найважливіших з них слід віднести:

• зосередження уваги на художній цінності літературного твору, його 
образній виразності, особливостях сюжету;

• організацію емоційно насичених ситуацій виконання дитиною літе-
ратурного твору;

• інтеграцію літературних вражень дитини у музичний та образотвор-
чий контексти;

• створення сприятливих умов для самостійного складання дитиною 
казок, віршів, оповідок тощо;

• стимулювання бажання дошкільника використовувати у власних 
творах не лише казкові сюжети та персонажі, а й долучати сучасний 
життєвий контекст, оперувати новою лексикою;

• підтримку бажання дитини фантазувати, вигадувати, мріяти, вико-
ристовувати творчу уяву для передачі своїх вражень, пов’язаних з 
літературним твором;

• задіяння у спілкуванні з дітьми фрази: «Що було б, якби...» з метою 
стимуляції їхньої творчої активності;

• використання ігор, які надають художньому образу несподіваного 
або суперечливого забарвлення;

• позитивне ставлення дорослого до виникнення ігрових та комічних 
ситуацій, пов’язаних з використанням рим, словотворчості, вигаду-
вання, незвичних епітетів та порівнянь;

• запровадження досвіду групового читання протягом кількох днів 
великого літературного твору, що супроводжується обговоренням та 
колективними іграми за мотивами цього твору;

• тематичне групування творів, вибір певної логіки, послідовності їх 
читання дошкільникам;

• обговорення з дошкільниками одночасно не одного, а кількох творів, 
схожих або несхожих за жанром, сюжетом, персонажами, мовою;

• спроби «оживлювати» разом з дітьми предмети, змінювати або уск-
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ладнювати дії персонажів певного літературного твору;
• зв’язок літературного твору з реальним життєвим контекстом;
• обговорення з дошкільниками проблем, пов’язаних з темою добра і 

зла, прекрасного і потворного, істинного й удаваного, чесного і не-
правдивого тощо (з моральним аспектом життя).
Наведені вище прийоми — одні з багатьох, які можна використову-

вати в педагогічній роботі з дошкільниками, маючи на меті не стільки 
ознайомлення дітей з літературними творами як такими, скільки вико-
ристання літературного контексту для його інтеграції з іншими вида-
ми мистецтва, з життєвими проблемами в цілому, з індивідуальною іс-
торією життя вихованців та реальними подіями з життя групи дитячого 
садка. Тобто йдеться про особистісний розвиток вихованців. Важливо 
при цьому пам’ятати: провідним засобом педагогічної роботи має бути 
діалог дорослого з дитиною, а формою активності — творчість. Саме 
такі умови допоможуть ввести в процес діалогічного обговорення літе-
ратурних і життєвих ситуацій проблемність, яка висвітлює багатопла-
новість художнього образу та образу реальної людини.

Варто фіксувати цікаві дитячі висловлювання, асоціації, імена, 
словосполучення, сюжети... На їх основі можна створювати рукописні 
книжки, ілюструвати їх дитячими малюнками, матеріалізуючи в такий 
спосіб їхні особистісні зусилля. Творчість дошкільників розвиватиметь-
ся ефективніше за умови, що педагог повсякденно проявлятиме в при-
сутності вихованців власні літературні уподобання, художній смак.

Олена Кононко

театралізована діяльність
Театралізована діяльність дітей традиційно розглядається в до-

шкільній педагогіці як один з видів сюжетно-рольової гри, побудо-
ваної на матеріалі літературних текстів, спеціально підготовлених та 
розіграних для глядачів. Тобто визначення театралізованої діяльності 
як театрально-ігрової базується на сприйманні художніх творів із 
подальшим відтворенням їхнього змісту на виконавському (інсценів-
ки, театралізовані вистави) та на творчо-імпровізаційному рівнях 
(театралізовані ігри; ігри-драматизації, ігри за сюжетами художніх 
творів).

Театралізована діяльність — один з компонентів художньо-мов-
леннєвої діяльності, засіб розвитку гарного, образного, літературного 
мовлення, що дає дитині змогу виразити свої емоції, ставлення до лі-
тературного образу, увійти в роль казкового персонажу, самостійно по-
будувати зв’язне висловлювання; засіб сприяння глибшому засвоєнню 
художніх образів, усвідомленню змісту, ідеї художнього твору через 
сприймання його засобами театру.

Термін театрально-мовленнєва діяльність акцентує увагу на мов-
леннєвому розвитку дошкільників, адже кожний зі складників цієї 
діяльності: сприймання літературних творів засобами театру, теат-
ралізована гра як гра «для себе» та інсценування як підготовлений 
виступ дітей «для глядачів» — виконує свої завдання, і не лише мо-
вленнєві. Отже, ми визначаємо театрально-мовленнєву діяльність як 

художньо-ігрову, що пов’язана зі сприйманням творів театрального 
мистецтва та відтворенням через слово, зв’язне мовлення уявлень, по-
чуттів у різних видах і формах театральних дій.

Театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного 
впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає форму-
вання в дошкільників умінь «входити в образ» та «утримувати» його 
впродовж усієї театралізованої діяльності; усвідомлювати мовленнєві 
та виконавські дії; передавати характерні особливості різних художніх 
образів; переносити здобуті уявлення в самостійну ігрову діяльність; 
прищеплення дітям інтересу до театру як до виду мистецтва.

Водночас театралізована діяльність є специфічним видом дитя-
чої активності, одним з найулюбленіших видів творчості. Діти охоче 
включаються у театралізовану діяльність, спонукувані літературни-
ми, ігровими, особистісними мотивами. Через театр діти реалізують 
свою потребу у самовираженні, спілкуванні, в пізнанні себе через 
відтворення різних образів. У відвертому, щиросердому ставленні до 
художнього образу, втіленні його в різних формах театралізованої 
діяльності дитина виявляє рівень художньо-естетичного сприймання, 
мовленнєвої компетенції, певні знання, вміння, навички, здобуті нею 
раніше в умовах спеціально організованого навчання.

Організація театралізованої діяльності передбачає формування певних 
знань, умінь, уявлень про театр; створення сприятливих умов для ігрової 
діяльності; заохочення дітей до імпровізації; використання набутих знань 
у грі; формування театральних дій, елементів сценічної виразності.

Основні напрямки педагогічного керівництва театралізованою діяль-
ністю дошкільнят: пізнавальний, полягає в розширенні та збагаченні 
знань дітей про театр, ознайомленні з працею діячів мистецтва, розвит-
ку художньо-естетичного сприймання у процесі перегляду театральних 
вистав; ігровий — відтворення сюжету художнього твору або самостійно 
складеного сюжету в грі-драматизації чи імпровізованій грі, виявлення 
особистісного ставлення до персонажу або вистави в цілому; сценічний 
— підготовка та показ вистав глядачам, передача сценічних образів че-
рез спеціально організовану підготовчу роботу, що обов’язково включає 
вправи та репетиції.

Акцентування на мовленнєвих завданнях дасть педагогам мож-
ливість підсилити вплив театралізованої діяльності на опанування 
дітьми рідної мови, оволодіння різними формами й типами зв’язного 
мовлення. Адже під час перегляду вистав, ознайомлення з літературни-
ми творами за допомогою театру дитина отримує зразки правильного, 
гарного, емоційно забарвленого зв’язного мовлення, насиченого влуч-
ними образними виразами, прислів’ями, приказками, фразеологізма-
ми. Сюжетно-рольова гра за мотивами літературних творів сприяє роз-
витку сюжетоскладання і тим самим допомагає дітям засвоїти норму в 
найвищому її прояві, оскільки дошкільники вправляються в самостій-
ному складанні зв’язного твору — сюжету, а потім навіть сценарію для 
театральної вистави. У процесі підготовки та показу вистави у дітей роз-
вивається емоційно забарвлене зв’язне мовлення, яке передбачає широ-
ке вживання вербальних і невербальних засобів виразності.
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Важливе значення для організації театралізованої діяльності 
дітей та керівництва нею має визначення змісту, функціонального 
призначення, специфіки мовленнєвих завдань у кожному з її видів. 
У таблиці 10 відображено основні види театралізованої діяльності. 
Серед критеріїв їх визначення названо такі, як позиція дитини в те-
атралізованій діяльності (тД), функціональне призначення, пріо-
ритетні мовленнєві завдання, вибір матеріалу, що змінювалися в 
кожному з видів діяльності.

Так під час сприймання театрального видовища дитина є гляда-
чем, у театралізованій грі вона — творець, актор, режисер; при під-
готовці театральної вистави — глядач, актор, сценарист, декоратор 
залежно від прийнятої ролі.

І щоразу театралізована діяльність виконує різні функції: спри-
ймання театрального видовища — розвага; театралізована гра — 
власне гра; підготовка театральної вистави стає випробуванням, що 
потребує певних вольових і фізичних зусиль, пов’язаних з виконан-
ням якихось обов’язків: репетиціями, відповідальністю, фізичним 
напруженням.

Кожний з видів театралізованої діяльності ставить свої пріори-
тетні мовленнєві завдання. Коли дитина переглядає виставу, вона 
сприймає кращі зразки правильного літературного мовлення, що 
сприяє розвитку та вдосконаленню її власного зв’язного мовлення. 
У театралізованій грі збагачується та активізується словник дітей, 
формуються вміння самостійно складати, створювати власний сю-
жет, добирати належне мовленнєве оформлення для реалізації за-
думу, ідеї. Під час підготовки театральної вистави дитина також 
виконує вправи, спрямовані на розвиток виразності, образності мо-
влення та засвоює сприйняті раніше готові мовленнєві форми.

Дошкільнят ознайомлюють з різними видами театрів: лялько-
вим, драматичним, пальчиковим, фланелеграфом, театром тіней, 
театром іграшок, рукавичок тощо.

У межах кожного вікового періоду театралізована діяльність 
дітей має свої особливості, зумовлені особливостями розвитку мо-
влення, ігрової діяльності, театральних дій, сприймання дітьми лі-
тературних творів. 

Молодші дошкільники іноді, граючи у театр, запрошують до-
рослих або однолітків переглянути їхню виставу, проте глядачі їм 
потрібні лише як один з атрибутів театру. Малюки не переймають-
ся тим, чи розуміють глядачі і чи цікаво їм те, що вони показують. 
Молодшим дошкільникам просто подобається входити в образ, вони 
переживають яскраві моменти хвилювання, наслідуючи дорослих. 
Але інтерес до такого роду діяльності в них ще не стійкий, корот-
кочасний. Через недостатньо розвинене мовлення діти не завжди 
вміють самостійно побудувати фразу та зв’язне висловлювання. 
Театральні дії у них пов’язані передусім з руховою активністю. В 
ігровій діяльності малюки потребують керівництва з боку доросло-
го і щодо організації взаємодії з однолітками, і щодо розгортання 
ігрового сюжету.

Таблиця 10

Види театралізованої діяльності дошкільнят та критерії її роз-
витку

Види тД 
Критерії 

визначення

Сприймання 
театрального 

видовища

театралізована 
гра

Підготовка теат-
ральної вистави

П о з и ц і я  
дитини в ТД

Глядач Творець, актор, 
режисер

Глядач, актор, сце-
нарист, декоратор.

Мета ТД В и д о в и щ е , 
розвага

Гра Вправа, праця

П р і о р и -
тетні мов-
леннєві за-
вдання

З а с в о є н н я 
кращих зразків 
л і т е р а т у р н о г о 
мовлення

А к т и в і з а ц і я 
словника і розви-
ток зв’язного мов-
лення, сюжетоск-
ладання

Виразність, об-
разність мовлення

Вибір Фланелеграф, 
драматичний те-
атр, ляльковий, 
тіньовий театр 
та ін.

Р е ж и с е р с ь к а 
гра з іграшками; 
рольова гра

Лялькова виста-
ва, інсценування, 
показ вистави на 
фланелеграфі, на-
стільному, пальчи-
ковому театрі

Дітям середнього дошкільного віку також подобається входити в 
образ, проте вони вже не просто копіюють дії дорослих, а намагаються 
самостійно створити характерний образ того чи іншого персонажа. Інте-
рес до театралізованої діяльності у них стійкіший, ніж у малюків. Ролі 
та сюжет гри набувають оформленості, правила починають визначатися 
її змістом, проте ігри ще тривають недовго. Деякі діти вже виявляють 
здібності та бажання зацікавити своєю грою дорослих та однолітків, 
стежити за задумом інших. Інтелектуально-мовленнєвий розвиток дає 
дітям змогу самостійно будувати нескладні зв’язні висловлювання.

Якщо для дітей трьох — п’яти років домінуючим у театралізованій 
грі є маніпулювання з іграшками, пересування фігурок, то в старших 
дошкільнят така театралізована творча гра поступово переходить на 
вербальний рівень, коли істотною стає сама наявність персонажів, не-
залежно від пересування на сюжетному полі. У цей віковий період діти 
вже мають певний запас ігрових умінь: побудови плану-сюжету, роз-
поділу ролей, самостійної підготовки атрибутів та декорацій, здатність 
до колективної взаємодії. Старші дошкільники мають можливість са-
мостійно організовувати і здійснювати театрально-ігрову діяльність, 
оволодівають умінням осмислено вибирати засоби виразності для само-
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стійної театралізованої діяльності через художній аналіз твору; узгоджу-
вати власні дії з діями інших учасників гри. Змінюється і ставлення дітей 
до вистави: вони прагнуть глибше передати образ героя, показати власне 
ставлення до нього. Іноді дошкільнята вражають виразністю міміки, жес-
та, слова. У 6 ... 7-річних дітей гра-драматизація, за словами Б.М.Теплова, 
стає виставою, в якій вони грають «для глядачів», а не «для себе», тобто це 
вже своєрідний перехід до драматичного мистецтва.

Залежно від віку дітей змінюється і характер керівництва театралізова-
ною діяльністю. Так, у молодшому віці це цілеспрямований вплив на зміст 
ігор, але без підміни ініціативи і самостійності дітей, що створює умови для 
розвитку творчості, допомагає малюкам встановити позитивні взаємини.

У роботі зі старшими дітьми ширше застосовуються прийоми опосеред-
кованого педагогічного впливу: організація предметно-ігрового середови-
ща, постановка проблемних ігрових завдань, допомога у плануванні діяль-
ності, попередня мовленнєва робота. Отже, у старшому дошкільному віці 
складаються необхідні передумови для розвитку театрально-мовленнєвої 
діяльності, пов’язаної з особливостями розвитку мовлення та психічних 
процесів.

До показників розвиненої форми театрально-мовленнєвої діяльності 
відносимо такі:

• наявність елементарної літературної обізнаності (обізнаність з літе-
ратурними творами, знання про літературні жанри, їхні особливості, 
структуру тощо);

• уміння емоційно сприймати театральну виставу, розуміти її зміст, виз-
начати композицію;

• уміння самостійно створювати оригінальні сюжети та сценарії з подаль-
шим розігруванням їх у театралізованій діяльності;

• уміння створювати яскраві образи головних персонажів, передавати 
їх своєрідність за допомогою мовних засобів виразності, використання 
діалогів;

• інтерес до театралізованої діяльності, бажання розігрувати створені сю-
жети, сценарії, добирати відповідно до теми, змісту необхідні атрибути, 
ігровий матеріал.

Наталя Гавриш

Сфера «люди»
Ознайомлення дітей зі світом людей належить до компетенції розу-

мового (життя і праця дорослих) та морального (дорослий як взірець 
для наслідування) виховання. Відповідно будувалася програма нав-
чання і виховання, система занять тощо. Проблеми людини, шанобли-
вого ставлення до дорослих, ознайомлення із соціальною дійсністю за-
вжди були важливими у вихованні дошкільників. Видатний психолог 
С.Л.Рубінштейн так визначав суть спрямованості особистості: «серце 
людини все зіткане з її людських ставлень до інших людей: те, чого вона 
варта, цілком визначається тим, яких людських взаємин вона прагне, 
яке ставлення до людей, до іншої людини вона здатна встановлювати».

Традиційними проблемами морального виховання є питання фор-
мування у дітей початкових уявлень про норми моралі, що регулюють 

ставлення людини до інших людей, її діяльності, до самої себе, а також 
перетворення цих норм у засоби самостійної регуляції поведінки та взає-
мин з людьми, які її оточують. Отже, центральна проблема морального ви-
ховання — людина, її місце у системі соціальних взаємин. Актуальними 
проблемами морального виховання є також і власне формування гуман-
ного ставлення до навколишнього, виховання колективістської спрямо-
ваності поведінки, працелюбності, морально-вольових якостей (чесності, 
скромності, відповідальності тощо).

Водночас ці якості відносять до початків духовності особистості. Сучас-
ні дослідники схиляються до думки, що людина, дотримуючись моральних 
норм в обставинах, що постійно змінюються, повинна мати певні орієнти-
ри щодо визначення лінії своєї поведінки. В пропонованій нами системі 
роботи у сфері «Люди» формування ціннісних орієнтацій посідає провідне 
місце і розглядається як прилучення дитини до загальнолюдських ціннос-
тей у процесі індивідуального розвитку.

Нарешті посилюється інтерес і до соціальних аспектів виховання дітей 
У зв’язку із соціально-політичними змінами в житті суспільства та необ-
хідністю готувати дітей до них. Такі якості, як уміння керувати своєю по-
ведінкою і способами спілкування, здатність вибору адекватної поведінки, 
орієнтації у нових обставинах, відчуття свого місця серед інших людей є 
сферою соціального розвитку дитини.

Механізм соціального розвитку складається з таких головних ком-
понентів: когнітивного (здатність до пізнання людей, їхньої поведінки, 
взаємин) та поведінкового (мотиви і навички взаємодії у різних ситуаціях 
спільної діяльності). Моральною характеристикою цих складників є гу-
манність, тобто емоційний чинник, здатність до гуманних почуттів: спів-
переживання, співчуття, які визначають уміння діяти не лише на основі 
розуміння іншого та володіння комунікативними навичками й уміннями, 
а й на основі гуманного ставлення до людей. отже, формування соціаль-
ного досвіду дитини в процесі морального виховання набуває гуманного 
спрямування, що сприяє розвитку початків духовності особистості.

Таким чином, інтегруючи моральний, духовний і соціальний компо-
ненти, процес виховання спрямовується на цілісний розвиток особистості, 
який реалізується у гармонії із зовнішнім світом та із самою собою. В 
зв’язку з цим у Базовому компоненті відзначається, що сфера життєдіяль-
ності «Люди» формує соціальну компетентність: навички відповідної 
поведінки, свідоме ставлення до себе як до рівної з іншими людьми осо-
бистості, інтерес до людей та спілкування з ними, готовність сприймати со-
ціальний досвід, співпереживання, співчуття, бажання пізнавати людей, 
робити добро.

О.М.Леонтьєв назвав дошкільне дитинство періодом «першопочатково-
го фактичного становлення особистості», розвитку активності як чинника 
пізнання, засвоєння морального досвіду, діяльності. Такі вікові особли-
вості, як емоційна чутливість, допитливість, здатність до наслідування, 
вразливість, створюють сприятливі умови для формування особистості як 
суб’єкта моральних ставлень. Тож постає важливе завдання виховувати у 
дітей культуру людських взаємин, прищеплювати навички взаємної пова-
ги в спілкуванні та спільній діяльності, формувати вміння дотримуватися 
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простих норм співжиття, керуватися соціально значущими цінностями.
Про розвиток особистості дитини свідчить зміна її активності у со-

ціальній ситуації розвитку, яку Л.С.Виготський визначає як «своєрідне, 
специфічне для даного віку, виняткове, єдине і неповторне відношення 
між дитиною і навколишньою дійсністю, насамперед соціальною». Со-
ціальна ситуація складається з впливу середовища і ставлення до ньо-
го дитини. Саме у розумінні значущості кожної з цих частин і полягає 
принципова відмінність між навчально-дисциплінарною та особистісно 
орієнтованою концепціями виховання. Гуманістична педагогіка надає 
вирішального значення активному, свідомому ставленню дитини до 
явищ навколишньої дійсності.

«Соціальна ситуація розвитку — це та система відносин, в яку дити-
на вступає у суспільстві. Це те, як вона орієнтується у системі суспіль-
них відносин, в які галузі суспільного життя вона входить», — відзна-
чав Л. С. Виготський.

У дошкільному віці формуються основи соціальної компетентності 
дитини: вміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі, знайомі, не-
знайомі люди; люди різної статі, віку, роду занять тощо); здатність ро-
зуміти іншу людину, її настрій, потреби, особливості поведінки; уміння 
поважати інших людей, допомагати, дбати про них; обирати відповідні 
ситуації спілкування та спільної діяльності. Соціально компетентна ди-
тина здатна відчувати своє місце у системі відносин між людьми й адек-
ватно поводитися.

Соціалізація сучасного дошкільника відбувається у досить складних 
умовах. Адже традиційно дитина включалася у певну виховну систему 
й ставала носієм відповідного способу життя. Сьогодні проблема розри-
ву поколінь стає особливо гострою, оскільки старші покоління пережи-
вають ресоціалізацію. Відчутний також брак життєздатних спільностей 
людей, розпад традиційної родини, перенасиченість інформацією «ан-
тигуманного» змісту через засоби масової інформації тощо.

Виходячи з гуманістичної парадигми, в процесі виховання важливо 
забезпечити особистості позицію суб’єкта соціалізації. Тому соціаліза-
ція може характеризуватися як процес засвоєння і використання дити-
ною у поведінці та діяльності системи духовно-моральних цінностей, в 
яку вона включена (Л.С.Виготський, І.Д.Бех та ін.). Передусім це сто-
сується формування в дітей відкритості до світу людей, виховання нави-
чок соціальної поведінки, усвідомленого ставлення до себе як вільної са-
мостійної особистості та до своїх обов’язків, що визначаються зв’язками 
з іншими людьми, формуванням готовності до сприймання соціальної 
інформації, вихованням співчуття, співпереживання, бажання пізнава-
ти людей, робити добрі вчинки.

Для формування гуманістичної позиції необхідне позитивне прий-
няття себе та інших людей, оптимістичне світосприйняття. Упродовж 
дошкільного віку формується здатність дитини правильно орієнтува-
тися на можливе ставлення до неї дорослого, з’являється прагнення 
відповідати вимогам дорослих людей, бути визнаною ними. Як сказала 
В. С. Мухіна: «претендуючи на визнання з боку дорослого, дитина прагне 
підтвердити свою потребу цього визнання». Крім того, розвивається сві-

доме ставлення до своїх прав та обов’язків, формується інтерес до нової 
соціальної інформації та бажання співдіяти з іншими людьми на заса-
дах моральних цінностей.

Отже, новим у Базовому компоненті є інтеграція підходу до вихован-
ня дітей, орієнтація на цілісний розвиток особистості дитини в сфері 
«Люди», на відміну від традиційного, за яким виховні завдання «розно-
сяться» за напрямами морального, духовного, соціального виховання. 
Такий підхід відповідає сучасній меті виховання — створенню умов для 
розвитку дитини та її максимальної самореалізації.

Соціальну компетентність дошкільника можна охарактеризувати за 
такими складниками:

• пізнавальний компонент — рівень і зміст знань про людину, близь-
ких та далеких дорослих людей, людей різного віку і статі тощо 
(поінформованість);

• ціннісний компонент — ставлення до людини як до найвищої цінності, 
повага до життя і діяльності, гідності кожної людини (гуманність);

• емоційний компонент — інтерес до людей, бажання спілкуватися 
з ними, пізнавати їх, прагнення бути схваленим іншими людьми, 
уміння співчувати, співпрацювати, розуміти емоції та почуття ін-
ших і керувати своїми почуттями у процесі спілкування (чуйність);

• оцінний компонент — уміння об’єктивно оцінювати вчинки людей 
та їхні взаємини, бути толерантним, справедливо ставитися до людей 
(справедливість);

• поведінковий компонент — оволодіння етичними еталонами поведін-
ки та спільної з іншими діяльності, вміння пропонувати, надавати і 
приймати допомогу, здійснювати моральні вчинки з власного бажан-
ня, уміння спілкуватися (моральна активність).

Вікові прояви соціальної компетентності дошкільника
Старший дошкільний вік
Дитина знає свій родовід, усвідомлює, що честь роду залежить 

від кожної людини. Вміє шанувати пам’ять предків, підтримувати 
стосунки з родичами, які живуть поруч і далеко. Виявляє інтерес до 
родинних реліквій, шанує родинні традиції.

У дошкільника сформовані уявлення про доброту, гуманність, щи-
рість як важливі якості людини й людських взаємин; про справед-
ливість як здатність правильно оцінювати вчинки людей, про чесність 
як вимогу до власної поведінки відповідати тим критеріям, які засто-
совуєш в оцінці вчинків інших. Виявляє самоповагу, що ґрунтуєть-
ся на усвідомленні своїх індивідуальності, права на самовираження, 
власні почуття та самостійну поведінку, яка не створює проблем для 
інших людей.

Розуміє стан і почуття інших людей з їхнього вигляду, інтонацій, 
дій, виявляє повагу до почуттів людини, розуміння її права бути та-
кою, як вона є. Чуйно ставиться до інших людей залежно від їхніх віку 
та статі. Розуміє ставлення людей до себе. Почувається природно у то-
варистві знайомих і незнайомих людей. Знає, як реагувати на неспра-
ведливе ставлення до себе, розуміє причину і намагається її усунути. 
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Прагне до коректності, толерантності у взаєминах.
Розуміє поняття «дружба» і «товаришування» і відповідно поводить-

ся з однолітками.
Має уявлення про державу, її символи, народ, національні особли-

вості українців. Знає національні пам’ятники, героїв, виявляє повагу 
до них, вшановує національні святині.

Розуміє поняття «людство», шанує звичаї інших народів.

Виховні технології
Поруч із традиційними засобами ознайомлення дітей зі світом лю-

дей (екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, етичні бесіди, заняття з оз-
найомлення з навколишнім, спостереження, ігри на соціальну темати-
ку, читання художньої літератури тощо), доцільно впроваджувати:

• уроки Добра і Краси, роботу з етичними казками, подорожі до Країни 
Милосердя тощо;

• психотехнології та гімнастика почуттів, енергетичні вправи «Жива 
вода», «Серце на долоні», «Тепло рук друга»;

• ігрові технології: «Квітка доброти», «Дзвіночки совісті», «Промін-
чик людяності»;

• ситуації морального вибору (порівняльні, оцінювальні, проблемні);
• складання родового дерева, розгляд сімейних фотографій, докумен-

тів, листів та інших родинних реліквій;
• діагностичні методики: малюнок «Моя сім’я», театралізовані вправи 

«Прихід у гості» тощо.
Тамара Поніманська

Сфера «я Сам»
Визначаючи мету та завдання дошкільної освіти, ми традиційно не 

приділяли належної уваги проблемі становлення дитячого «Я», форму-
ванню в малюка самосвідомості, плекання його САМОСТІ, тобто влас-
ного активного начала дитини, її суб’єктних сил, здатності регулювати 
свою поведінку і діяльність, самостійно поводитися, вдивлятися у себе 
внутрішнім поглядом. Активність дошкільника пов’язувалася найбіль-
ше з виконавством, умінням дотримуватися приписів морального спря-
мування, наслідувати зразок. Проте центром особистісного зростання 
дитини є її власні сутнісні сили, найпростіші у дошкільному дитинстві 
форми самовизначення, елементарна самосвідомість.

Недооцінка проблеми саморозвитку дошкільника призвела до того, 
що в усіх чинних програмах навчання і виховання сфера «Я Сам» фак-
тично відсутня, що не можна визнати правомірним, оскільки розвиток 
особистості передбачає посилення уваги саме до становлення у дитини 
самоактивності, свідомого ставлення до життя, уміння здійснювати 
власні вибори, приймати рішення, віддавати чомусь—комусь пере-
вагу, чинити опір негативним для організму, психіки та особистості 
впливам.

Зміна освітньої парадигми, гуманізація змісту та принципів дошкіль-
ної освіти, осучаснення виховних і навчальних технологій актуалізу-
ють проблему розвитку особистості дитини, а отже — її самоактивності, 

формування позитивного самоставлення, становлення відчуття своєї 
Цілісності. Найвищими точками для формування у дошкільника зазначе-
ного почуття є тіло, ім’я, простір і час життя, власні речі та найулюбленіші 
предмети, значущі люди. Щоб дошкільник сформувався як особистість, 
дорослі мають створити сприятливі умови для його становлення у ролі 
«будівничого» свого власного тіла, внутрішнього життя, соціального об-
личчя.

Введення у майбутню Державну базову програму розвитку особистості в 
дошкільному віці сфери життєдіяльності «Я Сам», її актуалізація Базовим 
компонентом як однієї з чотирьох основних означає визнання цього напря-
му роботи як пріоритетного. У зв’язку з цим зростає роль самоосвіти педа-
гогів, оволодіння ними інформацією як про сутнісні характеристики роз-
витку «Я» дошкільника, так і про індикатори, за якими можна визначити 
відповідність обізнаності тієї чи іншої дитини у сфері життєдіяльності «Я 
Сам» віковим нормативам компетентності.

Визнання ДИТИНИ найвищою цінністю зовсім не означає штучного 
звеличення її «Я», центрації проблем, пов’язаних з її індивідуалістичними 
проявами, нівелювання ролі соціуму в особистісному зростанні. Це озна-
чає насамперед гармонізацію взаємин дітей, підтримку власних сутнісних 
сил особистості, уважне ставлення до її складної внутрішньої роботи із са-
мовдосконалення. Підсилення в дошкільника самості, тобто особистісної 
визначеності, зародження інтересу до себе як людської істоти, прийняття 
себе таким, яким є, формування оптимістичної гіпотези свого розвитку, 
виховання симпатії до свого «Я» та самоповаги, диференціація того, що 
для нього корисне, а що — шкідливе, орієнтація на здоровий глузд, збалан-
сованість «хочу», «можу» та «необхідно», розвиток здатності поводитися 
совісно, елементарне уявлення про сенс життя та його основні етапи — це 
лише частина того, чому доведеться приділити увагу у навчально-виховній 
роботі.

У зв’язку з посиленням уваги до дитячого «Я», становлення самоактив-
ності дошкільника, виховання в нього здатності до самореалізації, само-
розвитку та самозбереження виникає необхідність ввести в практику нез-
вичне, але украй важливе для розуміння сутності особистісного зростання 
поняття простір «я». Що воно означає? Дитячу, реальну, значущу для до-
шкільника площину його життя, яка охоплює все те, що він позначає сло-
вом моє — людей, речі, тіло, настрій душі, соціальні ролі, життєві плани... 
У дитячій особистості міцно пов’язані між собою три основні складники — 
«Я — фізичне», «Я — психічне» та «Я — соціальне». Коли подивитися на 
дитину як на цілісність її фізичних, душевних і соціальних сил, можна вда-
тися до порівняння її з храмом, спорудою високого призначення. В такому 
разі тіло — це будинок, в якому живе і розвивається органічний складник 
(різні органи і системи), душа — вмістилище почуттів, а розум — думок і 
планів. Зрозуміло, цей образ схематизований і спрощений. Проте він дає 
уявлення про нерозривність зв’язку фізичного, психічного та соціального 
начал у людині.

У такий дещо штучний підхід дозволяє наблизитися до проблеми спо-
рудження храму на ймення «Я», залучення до цього процесу самої дитини. 
У контексті такого підходу дошкільника можна розглядати як активного 
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суб’єкта, будівничого своєї особистісної сутності. Отже, не лише навко-
лишній світ так чи інакше впливає на процес особистісного становлення 
дошкільника, на формування його здорового тіла, оптимістичного сві-
товідчуття, конструктивного і позитивного мислення, а й він сам є «віссю», 
стрижнем цього процесу. Він або активно допомагає своєму розвитку, або 
відсторонюється, перекладаючи на плечі інших відповідальність за нього, 
або гальмує власною невпевненістю, невизначеністю позиції, байдужістю. 
Це актуалізує проблему формування в дитини життєдайного самоставлен-
ня, розвитку в неї відчуття своєї значущості, виховання ціннісного став-
лення до самої себе. Особистість, що цінує себе, найкраще розуміє, що таке 
«власні зусилля», чого варто уникати, а до чого прагнути, як досягти успі-
ху і що для цього потрібно.

Компетентність дошкільника у сфері життєдіяльності «Я Сам» скла-
дається із суми характеристик вікової зрілості, досвідченості у кожній з 
трьох означених вище субсфер — «Я — фізичне», «Я — психічне», «Я — 
соціальне». Нагадуємо: коли йдеться про компетентність, маємо на увазі 
не тільки знання дитини, а й досвід у цілому — суб’єктивні уявлення осо-
бистості про життя не стільки пізнавального, скільки побутового плану, її 
емоційні переживання, практичні враження, звички, сліди тих чи інших 
відчуттів. Отже, компетентною можна вважати дитину, яка не лише має 
уявлення про своє тіло, його будову, власні думки та переживання, свої 
соціальні ролі та обов’язки, а й може висловити щодо цього певні суджен-
ня, передати враження в художньому образі, так чи інакше поставитися 
до власних думок, почуттів, дій, зіставити свою оцінку з моральними нор-
мами, внести корективи у власну поведінку, проявити елементи творчості. 
Бути компетентним у сфері життєдіяльності «Я Сам» означає поводитися 
домірно — відповідно до вимог життя, конкретної ситуації та своїх при-
родних можливостей, потенційних здібностей, резервних сил. Адже ком-
петентною може бути лише людина реалізована, яка прагне самостверди-
тися, домогтися успіху, позначити своє «Я» на всьому, що її оточує.

Оскільки цілісне уявлення про компетентність дошкільника у сфері 
життєдіяльності «Я Сам» складається з показників компетентності по 
кожній з трьох субсфер («Я — фізичне», «Я — психічне» та «Я — соціаль-
не»). Доцільно детальніше розглянути кожний складник. З цією метою ма-
теріали, присвячені даним субсферам, виділено в окремі підрозділи.

Олена Кононко

Субсфера «я — фізичне»
Основне призначення педагогічної роботи, пов’язаної з цією субсферою, — 

привернути увагу дошкільника як особистості до своєї зовнішності, власно-
го тіла як оболонки внутрішніх органів і систем, уособлення фізичної вправ-
ності, сили, м’язової радості, здорового способу життя, витривалості.

Щоб вважатися компетентною, дитина має набути елементарних уяв-
лень про свою зовнішність, статеву належність, роботу основних органів 
і систем, вікові зміни організму, залежність його стану від харчування та 
способу життя, вміння уникати дії шкідливих чинників, орієнтуватися 
у показниках власного здоров’я та нездоров’я. Причому це не лише треба 
знати, а й емоційно-ціннісно до нього ставитися, надаючи перевагу позитив-

ним впливам середовища перед шкідливими, руйнівними; висловлювати 
позицію щодо своїх фізичних можливостей і досягнень, обґрунтовувати її, 
в разі необхідності, відстоювати; відображати своє позитивне ставлення до 
«Я — фізичного», до здорового способу життя у малюнках, віршах, з допо-
могою жестів, міміки, мелодії тощо. Практично спиратися на власні фізичні 
можливості, вдосконалювати їх, реалізовувати у житті.

Наводимо схематичне зображення цілісності під назвою «Я — фізичне» 
(схема 8), що допоможе чітко окреслити коло розвивальних, виховних, нав-
чальних та освітніх завдань і осягнути кожний зі складників педагогічної 
роботи, визначити, які з них можна віднести до категорії знайомих, добре 
відпрацьованих, а які — до нових, незвичних, а отже таких, що потребують 
належного оснащення, підвищення рівня психологічної культури педагога.

На схемі виділено сім основних складників досвідченості дошкільника у 
субсфері «Я — фізичне»:

Зовнішність. Тіло. Основні органи. У дошкільному віці триває активне 
оволодіння дитиною власним тілом — координацією рухів та дій, формуван-
ням образу тіла та ціннісного ставлення до нього. Малюк починає цікави-
тися тілесною конструкцією людини, відкривати особливості власної тіло-
будови. З цим пов’язано багато «незручних», з погляду дорослих, запитань 
дитини. Малюк потроху оволодіває мімікою та тілесною експресією. Десь 
близько п’яти років формуються деякі свідомо контрольовані вирази облич-
чя. Оскільки дошкільник — істота активна, численні акти тілесної роботи 
конструюють образ дії, виробляють «м’язові відчуття». Дитина охоче осво-
ює тілесні дії, які кладе в основу образу свого тіла.

З допомогою дорослих і завдяки власним враженням від особливостей 
функціонування свого тіла у малюка формується схематичне уявлення про 
тіло як будинок, в якому «живуть» серце, легені, печінка, нирки... Вони 
іноді дають про себе знати, у декого виявляються нездоровими, про них час-
то згадують дорослі та старі люди. Тобто внутрішнє життя організму дедалі 
більше пов’язується у свідомості малюка із зовнішньою вправністю та бла-
гополуччям.

Схема 8
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У дошкільному, особливо старшому, віці дитина починає приділяти 
дедалі більше уваги своїй зовнішності — не лише з погляду її охайності, 
а й привабливості для інших: дівчатка переймаються тим, чи вони гар-
ні, приділяють увагу зачісці, прикрасам, різним атрибутам одягу, які 
вирізняють їх з-поміж інших. Процес дорослішання відбувається за 
законами природи і під впливом соціальних умов, проте дорослі часто 
не усвідомлюють, наскільки істотно впливають на розвиток соціальної 
компетентності характеристики тілесної організації дитини та її став-
лення до себе як істоти фізичної — стрункої товстої, рухливої вайлу-
ватої, гарної непоказної... Навчити дитину приймати себе з власними 
фізичними характеристиками, не комплексувати, не пишатися — важ-
ливе завдання педагога. Цій роботі, на жаль, як правило, приділяється 
надто мало уваги.

Розвиток організму. Зростаючи, дошкільник починає усвідомлю-
вати, що поруч з ним живуть і діють різні люди, які істотно різняться 
між собою фізичними характеристиками. Його життєздатність певною 
мірою пов’язана з умінням розрізняти людей за віком, орієнтуватися 
на головні ознаки дитинства, юності, молодості, зрілості, старості, ус-
відомлювати, що зміни в тілесній організації людини взагалі, власній, 
зокрема, пов’язані, з одного боку, з об’єктивними законами природи, 
з другого, — з умінням дбати про своє тіло, доглядати його. Не можна 
казати, що ця проблема не була предметом уваги раніше, проте вона не 
розглядалася в контексті проблеми розвитку організму в цілому.

Гігієна тіла. Гігієна праці. У цілому проблема гігієни традиційно 
входила в коло проблем дошкільної освіти. Головною відмінністю під-
ходу до неї в Базовому компоненті від попереднього є те, що, по-пер-
ше, тут ця проблема пов’язується з широким життєвим контекстом, і 
увагу спрямовано не лише на гігієну тіла, догляд за ним, користуван-
ня гігієнічними засобами, а й на гігієну праці дошкільника, оптиміза-
цію умов організації його діяльності; по-друге, він розглядає дитину не 
стільки як виконавця, скільки як активного суб’єкта власних гігієніч-
них дій, здатного до самоконтролю та самокоординації.

Розвиток рухової активності. Означений напрям педагогічної ро-
боти, як і попередній, належить до категорії добре відомих, а отже, не 
становитиме для вихователя складності. Згідно з Базовим компонентом 
дитина має оволодіти певним набором домірних вікові умінь і навичок з 
основних рухів, пов’язаних з ходьбою, бігом, відштовхуванням та при-
земленням, стрибками у висоту та довжину, киданням предметів у ціль, 
лазінням, пересуванням на лижах, їздою на двоколісному велосипеді, 
плаванням, рухливими іграми. Підкреслимо: на відміну від звичної 
орієнтації на кількісні показники фізичних досягнень та якість вико-
наних вправ тепер доведеться приділити більше уваги тому, чи охоче 
виконує їх дитина, яка норма виконання є її індивідуальною, відпові-
дає її природним можливостям, дає змогу відчути себе задоволеною, 
спроможною; в яких випадках дитина почувається ніяково, невпевне-
но, проявляє боязкість, а, можливо, справжню фобію. Адже будь-яке 
фізичне насильство над собою може лишити негативний слід у душі, 
позначитися на особистісному зростанні.

Статева ідентифікація. У зв’язку з фізичним оволодінням тілом, з 
розвитком пізнавальних інтересів у дитини пробуджується зацікавленість 
своєю тілесною організацією, зокрема власними геніталіями. Усвідомлення 
своєї статевої належності входить до структури образу «Я». Ототожнення 
дитини себе з фізичною статтю чоловіка або жінки, прагнення відповідати 
стереотипам статевої поведінки, соціальним стандартам — важлива умова 
особистісного становлення малюка. Зростаючи, він привласнює поведінкові 
форми, інтереси й цінності своєї статевої групи, навчається розрізняти хлоп-
чиків і дівчаток за основними фізичними ознаками. Слід визнати: цей на-
прям роботи фактично ігнорувався у вітчизняних програмах, тож педагогам 
доводилося самостійно орієнтуватися в непростих питаннях статевого вихо-
вання. Здебільшого дорослі намагаються уникати проблем статі, відвертаю-
чи увагу дітей від складних запитань і, таким чином, уникаючи необхідності 
на них відповідати. Проте становлення самосвідомості починається саме із 
засвоєння дитиною формули: «Я — хлопчик» або «Я — дівчинка». Стерео-
типи чоловічої та жіночої поведінки входять у самосвідомість дитини через 
наслідування та емоційну причетність до представників своєї статі. Форму-
вання базису особистісної культури неможливе без своєчасного становлення 
механізмів статевої диференціації та ідентифікації.

Здоров’я і хвороба. Від рідних та близьких дорослих малюк дізнається 
про власне здоров’я, а також про різні захворювання. Так завжди було, є і 
буде. Проте у цій взаємодії дитина традиційно була лише об’єктом оцінки по-
казників свого здоров’я — нездоров’я, оздоровчих впливів різних дорослих. 
Погляд на дитину як на активного суб’єкта життя актуалізувало проблему 
оснащення її елементарними уявленнями про показники нездоров’я, з яки-
ми слід рахуватися, на які необхідно зважати, які треба розпізнавати. Зок-
рема, це стосується змін в активності поведінки, апетиті, сні. Дошкільник, 
який орієнтується у показниках свого фізичного стану, буде життєздатним, 
зможе собі допомогти, вчасно звернеться по допомогу, уникатиме того, що є 
шкідливим, руйнівним. Елементарна обізнаність стане важливим внеском у 
формування найпростіших форм самодостатності дитини.

Безпека життєдіяльності. Цей напрям освітньої роботи з дошкільни-
ками безпосередньо пов’язаний з попереднім, оскільки стосується уміння 
дітей самостійно вирізняти основні небезпечні чинники довкілля. Зокре-
ма, йдеться про безпечне перебування удома, в дитячому садку, на вулиці, 
на воді, на льоду, на спортивному майданчику. Безпечна життєдіяльність 
дошкільника означає відсутність у досвіді малюка цигарок, алкогольних 
напоїв, наркотичних речовин, статевих домагань, що на жаль, є ознакою на-
шого непростого часу. Погодьтеся: ми набагато спокійніші за дитину, здатну 
допомогти собі у разі кровотечі, опіку, укусу тварин чи комах, при травму-
ванні. Проте й сьогодні переважна більшість дітей навіть п’яти — семи років 
у таких випадках плачуть, бояться, абсолютно безпомічні, покладаються 
тільки на допомогу інших, тобто виявляються некомпетентними.

Усі означені вище напрями навчально-виховної роботи у сукупності 
спрацьовують на формування у дошкільника компетентності у субсфері «Я-
фізичне» як складової компетентності у сфері «Я Сам» та загальної життєвої 
компетентності.

Олена Кононко
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Субсфера «я — психічне»
Другий важливий складник компетентності дошкільника у сфері 

життєдіяльності «Я Сам» субсфера «Я-психічне». Якщо поняттям фі-
зичне ми оперували завжди, то поняття психічне, мабуть потребує по-
яснень. Хтось може запитати: «Навіщо у програми та інші нормативні 
документи вводити таке наукове поняття? Що слід під ним розуміти? 
Як торкатися цієї тонкої сторони дитячого життя?».

Розглянемо кожне з поставлених питань. Що стосується того, чи вар-
то у Базовому компоненті дошкільної освіти, а тепер і в Базовій програ-
мі торкатися питань психічного розвитку маленької дитини.

Ставити так питання — все одно, що для власної зручності штучно 
закреслити об’єктивно існуючу частину життя, важливу для особистіс-
ного зростання, пов’язану саме з людським у людині. Адже в перекладі 
зі старогрецької слово псюхе означає душа. Отже, йдеться про розвиток 
у дошкільника внутрішнього, душевного життя. Життя, що існує і пев-
ним чином формується навіть за умов ігнорування нами самого факту 
його існування. Допомогти дитині його проявляти, вдосконалювати, 
збагачувати — важливе призначення дорослої людини.

Оскільки психіка — складний феномен, приділимо йому увагу, уточ-
нимо структуру, що спростить сприйняття змісту і напрямів освітньої 
роботи, спрямованої на психічний розвиток дошкільника, формування 
його компетентності у субсфері «Я — психічне». Основними «блоками» 
цієї субсфери є свідомість і самосвідомість. Розвинути у дитини само-
свідомість — означає виробити в неї внутрішній погляд на саму себе, на 
своє внутрішнє життя. Нижче схематично зображено структуру субсфе-
ри «Я — психічне», що уточнить, які напрями педагогічної роботи акту-
алізуються в зв’язку з нею.

Як видно зі схеми 9 основними «вимірниками», а отже, й вектора-
ми, що визначають найголовніші напрями освітньої роботи, пов’язані 
з розвитком свідомості дошкільника, є його пізнавальна, почуттєва та 
вольова активність.

Схема 9

Пізнавальна активність. Здатність цікавитися невідомим, виявляти 
готовність до розв’язання проблемних ситуацій; здійснювати елементар-
ні мислительні дії (аналізувати, порівнювати, синтезувати, узагальнюва-
ти); володіти початковими формами дослідництва, експериментування, 
винахідництва; радіти від власних відкриттів, прагнути обходитися при 
цьому власними силами; лічити, розв’язувати задачі, виконувати най-
простіші обчислення, використовувати різні стандарти одиниці міри, 
систематизувати, класифікувати, володіти елементарними формами 
критичного мислення, творчої уяви; виявляти спостережливість, спри-
йнятливість, допитливість, уважність; відрізняти головне від другоряд-
ного.

Почуттєва активність. Цей напрям педагогічної роботи має на меті 
розвинути чутливість дитини, її здатність відгукуватися на життєві події, 
переживати їх, не бути байдужою до людей і пов’язаних з ними ситуацій. 
Шести —семирічна дитина має орієнтуватися в назвах та специфіці про-
явів основних емоцій (інтересу, радості, подиву, горя, гніву, огиди, пре-
зирства, страху, сорому, провини); встановлювати зв’язки між подіями 
життя, переживаннями та мімікою людини; співвідносити прояви емо-
цій з їх наслідками для інших людей; адекватно реагувати на емоціогенні 
ситуації, стримувати імпульсивні прояви; характеризуватися оптиміс-
тичним світоставленням, бути привітною, приязною, щирою, вдячною у 
взаєминах; мати уявлення про існування моральних, інтелектуальних та 
естетичних почуттів знати деякі їх назви, вживати їх у своєму мовленні.

Вольова активність. Вольовою називають активність, яка потребує 
від дитини певних зусиль, подолання нею труднощів, які трапляються 
на шляху до мети. А тим часом навіть старші дошкільники часто почу-
ваються неуспішними не стільки через неспроможність розв’язати ін-
телектуальну задачу, скільки через відсутність звички долати трудно-
щі, сприймати складність як об’єктивний параметр життя. Оскільки зі 
складностями людині, на жаль, доводиться стикатися все життя, варто 
змалечку налаштовувати дитину на необхідність гідно вигравати й про-
гравати, оптимістично сприймати необхідність долати труднощі. Важ-
ливо, щоб з допомогою авторитетних дорослих до рангу найвищих цін-
ностей були віднесені такі вольові якості особистості, як самостійність, 
цілеспрямованість, наполегливість, сміливість, рішучість, відповідаль-
ність. Розвинені вольові якості — важливий складник життєвої компе-
тентності особистості, тісно пов’язаний з формуванням супідрядності 
мотивів — умінням визначати пріоритетні та другорядні, стримувати 
імпульси, співвідносити свої «хочу» і «треба».

Другим, особливо значущим для особистісного зростання дошкільни-
ка «блоком» є самосвідомість. Яку дитину можна назвати розвиненою 
саме за цією характеристикою? Відомі дитячі психологи (Л.А.Венгер та 
В.С.Мухіна) до основних характеристик самосвідомості відносять пере-
дусім власне ім’я, самооцінку, домагання визнання, статеву ідентифі-
кацію, психологічний час особистості (життєву перспективу), усвідом-
лення своїх прав та обов’язків. Оскільки ці характеристики важливі для 
загальної оцінки педагогом міри розвитку в дошкільника самосвідомості, 
розглянемо кожну з них детальніше.
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Власне ім’я. Дитина дуже рано усвідомлює, що має своє власне ім’я 
яке відрізняє її від інших однолітків (принаймні від більшості з них). За 
нормальних відносин у сім’ї малюк любить своє індивідуальне ім’я, з ним 
пов’язано безліч приємних вражень, ласкавих батьківських звернень, 
прізвиськ. Він дізнається про існування «дитячих» і «дорослих» форм сво-
го індивідуального імені, привласнює його домашні варіанти.

Дитина знає, що коли вона виросте, до неї звертатимуться на ім’я і по 
батькові, частіше називатимуть прізвище. Отже, власне ім’я є уособленням 
індивідуальності, є однією з найперших важливих сходинок в особистіс-
ному зростанні дитини. Досвідчені вихователі вміло використовують такі 
прийоми, як робота з фотокартками дітей, родовими деревами, що дає змо-
гу звернутися до індивідуальної історії життя родини, варіювання різних 
звернень та використання приємних прізвиськ як уособлення позитивного 
ставлення до дитини. Завдяки імені та займеннику «Я» дитина навчається 
виділяти себе як персону, надавати імені особистісного сенсу.

Самооцінка. Зростаючи, дошкільник починає дедалі краще усвідомлю-
вати свої прагнення, регулювати власну поведінку, аналізувати її наслідки 
для людей навколо, орієнтуватися у своїх чеснотах і вадах, покладатися на 
індивідуальний успішний та неуспішний досвід. Усе це є наслідком ставлен-
ня до нього людей, насамперед рідних і близьких: завдяки оцінкам батьків, 
вихователів, однолітків дитина починає розуміти, що вона собою являє, як 
до неї ставляться різні люди й чому. Саме в дошкільному віці з’являється 
самооцінка — вміння дитини самостійно оцінити свої досягнення, вчинки, 
якості, можливості. Проте, на жаль, у практиці роботи з дошкільниками (а 
з часом і з школярами) дорослі вкрай рідко використовують самооцінку як 
важливий механізм особистісного становлення, зловживають зовнішніми 
оцінками-вердиктами. Це може атрофувати здатність дитини до самооцін-
них суджень як непотрібну, що негативно позначиться на особистісному 
зростанні.

Домагання визнання. Воно проявляється в тому, що дошкільник почи-
нає пильно стежити за тим, чи надають йому перевагу в чомусь, чи уважні 
до нього значущі для нього люди. Маленька дитина намагається поводити-
ся так, щоб дорослі були нею задоволені, а в противному разі, як правило, 
хоче виправити становище, налагодити взаємини, поліпшити результати. 
Прагнучи визнання, малюк намагається утвердитися у власних моральних 
якостях. З віком дитина навчається завбачати ймовірні наслідки своїх дій 
та слів, реакцію рідних і товаришів. Потреба у визнанні проявляється і у 
зверненнях дошкільника до дорослих за оцінкою власних досягнень. Бать-
ки і вихователі не завжди усвідомлюють важливість підтримки в дитини 
самоповаги, і надто часто використовують оцінку як свого роду «батіг та 
пряник», вдаючись до суб’єктивних суджень, не мотивуючи своїх вислов-
лювань, діючи під впливом ситуативних емоцій. оскільки оцінка дорос-
лого — відправна точка відліку в становленні самооцінки дошкільника, 
процедура оцінювання має бути дуже відповідальною. У цілому домаган-
ня визнання в дошкільному віці проявляється ніби у двох планах: з одного 
боку, дитина хоче «бути як усі», а з другого — «бути кращою за інших». 
На це мають зважати дорослі, підтримуючи в дитини прагнення бути виз-
наною іншими.

Статева ідентифікація. Якщо у субсфері «Я — фізичне» йшлося 
про статеву ідентифікацію переважно у фізичному аспекті, то тепер 
йтиметься про психологічну стать, тобто ставлення дитини до себе 
як до хлопчика чи дівчинки, усвідомлення нею і прийняття власної 
статевої належності, розуміння переваг своєї і протилежної статей, 
позитивне емоційне ставлення до себе як до майбутнього чоловіка або 
жінки, засвоєння стереотипів маскулінності та фемінінності. Стать 
в її психологічному розумінні є фундаментальною характеристикою 
особистісного зростання людини, позначається на всьому її життє-
вому шляху. Це перша категорія, в рамках якої дитина усвідомлює 
своє «Я». Батьки і вихователі вкрай рідко цікавляться, чи подобаєть-
ся дитині її стать і чим вона мотивує свою оцінку. І це є великим упу-
щенням. Адже від ставлення дівчинки чи хлопчика до своєї статевої 
належності, до ролей, пов’язаних з нею, від гармонійного поєднання 
в їхній свідомості уявлень про власні біологічні характеристики та 
соціальні чекання, значною мірою залежить самопочуття, задово-
леність життям, оптимістичність життєвих перспектив дитини.

Психологічний час особистості (елементарна життєва перс-
пектива). Цим поняттям позначають індивідуальне переживання 
дитиною своїх фізичних і духовних змін протягом певного часу. До-
шкільник відкриває для себе існування минулого, теперішнього і 
майбутнього, запитує про це у рідних, просить розповісти і сам при-
гадує історії, «як він був маленьким» і прогнозує своє ймовірне май-
бутнє, пов’язуючи його з життєвим контекстом своєї родини, долею 
батьків. Чим старша дитина, тим частіше вона каже: «Коли я ста-
ну дорослою...», оперує конкретними припущеннями, робить якісь 
прогнози, вербалізує свої мрії. Образи пам’яті та уяви сприяють ут-
воренню феномена життєвої перспективи — важливого складника 
особистісного зростання. На жаль, розмови, пов’язані з минулим ма-
люка та його елементарними життєвими планами, — велика рідкість 
у практиці спілкування з ним батьків та педагогів. Тим часом така 
інформація, як правило, дуже цікавить дитину. Давати таку інфор-
мацію, збагачувати, поглиблювати її — важливе завдання дорослих, 
оповідальних за особистісний розвиток дошкільника. Якщо дитина 
Уникає розмови про минуле, побоюється свого майбутнього, це має 
бути сигналом тривоги для педагога, бо ігнорування цієї площини 
життя негативно позначається на формуванні життєвої компетент-
ності дошкільника.

Орієнтація у своїх правах та обов’язках. Окрім поняття «часу» 
життя дошкільника, про яке йшлося вище, у Базовому компоненті 
дошкільної освіти актуалізується відсутнє донині у лексиці педаго-
гів поняття простір життя. Що воно означає? Той соціальний простір, 
тих людей, які впливають на розвиток дошкільника і становлять ос-
новний контекст і сенс його життя. Дошкільник освоює соціальний 
простір через реалізацію своєї потреби в любові, підтримці, прагнен-
ні визнання. Освоюючи соціальний простір, дитина відкриває для 
себе значення таких категорій, як права та обов’язки, навчається їх 
диференціювати, час від часу «качати права», тим самим заявляю-
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чи про себе, свої зрослі можливості й потреби. Освоюючи обов’язки 
і права, накопичуючи знання, обов’язки дошкільник найчастіше 
сприймає як певний акт насильства дорослих, а права для нього 
здебільшого — абстракція, оскільки вони сприймаються швидше як 
декларована, ніж освоєна з допомогою батьків і педагогів, категорія. 
Це актуалізує проблему реалізації дитячих прав у сім’ї та дошкіль-
ному закладі. Право як свобода задоволення потреб та обов’язок як 
унормування меж цієї свободи — важливі складники активної за 
формою і моральної за змістом життєвої позиції дитини.

Усі означені на схемі та описані вище складники розвитку само-
свідомості є векторами педагогічної роботи, містять вказівки як на 
суть нових її напрямів, так і на найбільш адекватні методи. Варто 
пам’ятати, що розвиток самосвідомості є ядром особистісного зрос-
тання дитини. Тобто ігнорування важливості цієї ділянки навчаль-
но-виховної роботи, полегшене ставлення до неї батьків та педагогів 
віддалятиме від завдань, поставлених особистісно орієнтованою мо-
деллю дошкільної освіти. Таким чином, оперуючи поняттям «Я — 
психічне», маємо на увазі дошкільника як носія свідомості та само-
свідомості, особистість, що активно пізнає навколишній світ і саму 
себе, повноцінно переживає здобуту інформацію та адекватно цьому 
регулює свою поведінку й діяльність.

Олена Кононко

Субсфера «я — соціальне»
Говорячи про «Я — фізичне», ми мали на увазі навчально-вихов-

ні проблеми, пов’язані з тілом дитини, про «Я — психічне» — про-
блеми її душевного розвитку, звертаючись до «Я — соціального», 
зосередимо увагу на дошкільникові як на соціальній істоті, на його 
оберненості назустріч іншим «Я». Фактично йтиметься про соціаль-
ну компетентність. З чого вона складається? Які напрями освітньої 
роботи у зв’язку з нею треба актуалізувати? Які з них можна вважа-
ти знайомими, відпрацьованими, а які — новими, такими, що потре-
буватимуть особливої уваги педагога? Для наочності подамо основні 
структурні компоненти поняття «Я — соціальне», а отже і соціаль-
ної компетентності дошкільника, схематично. Наведена нижче схе-
ма 10 аналогічна за формою до попередніх, що дасть вихователеві 
змогу зіставивши їх між собою, чітко визначатися у пріоритетних 
напрямах педагогічної діяльності.

Як бачимо з наведеної схеми, основних «блоків», що розкривають 
пріоритетні напрями виховної роботи з дошкільниками і, пов’язані 
з розвитком у них соціальної компетентності, шість: інтеграція 
дитини у соціум, спілкування та спільна діяльність, розвиток від-
повідальності як базової особистісної цінності, визначення статусу 
в групі однолітків, формування категорії «авторитет» як важливої 
для орієнтації в соціумі, уміння вчиняти «по совісті». Детальніше 
про кожен з означених складників соціальної компетентності до-
шкільника.

Схема 10

Інтеграція в соціум. Потрапляючи з родини в нові умови життя, 
стикаючись з незвичними вимогами й нормами, дошкільник має адап-
туватися до них, тобто звикнути, зробити їх своїми власними. При ць-
ому важливо не лише брати до уваги відмінності між звичними і нови-
ми параметрами життя, а й співвідносити їх з власними потребами та 
інтересами, встановлювати, як доцільніше їх збалансувати. Соціальна 
адаптація — інтегральний показник здатності дитини виконувати не-
обхідні біологічні, психологічні функції та соціальні ролі у групі, що 
їх дитині належить прийняти. Діти одного віку по-різному пристосову-
ються до середовища, орієнтуються в ньому та впливають на нього — у 
когось переважає активна форма впливу, інші — пасивно приймають 
нові умови та вимоги. Активний дошкільник намагається змінити сере-
довище на власну користь. Ефективність цього процесу великою мірою 
залежить від того, наскільки адекватно сприймає дитина себе та навко-
лишній світ, суспільні відносини, чи здатна діяти конструктивно, гнуч-
ко, змінювати власну поведінку там, де це треба, наскільки розвинені в 
неї захисні механізми. Відомо, що одні малюки легко й швидко адапту-
ються до життя в дошкільному закладі, а інші пристосовуються довго й 
важко. Зрідка трапляються випадки, коли визнають, що дитині краще 
виховуватися не в колективі. Дошкільник адаптується до нових умов 
життя в процесі соціалізації, тобто навчаючись дотримуватися норм 
та вимог, почуватися членом нової спільності, зважати на відмінність 
власних бажань від вимог довкілля, засвоювати доцільні правила, пе-
реносити свої знання у нові умови. Соціалізація — важливий, хоча не 
єдиний складник соціального розвитку дошкільника. Соціалізована 
дитина зростає гнучкою, відрізняється доцільною поведінкою, відчуває 
межі припустимої активності та дистанції, вміє сприймати зовнішні 
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приписи, поводиться слухняно, характеризується високою виконавсь-
кою дисципліною. Проте все це не виключає ймовірності формування 
звички догоджати, віддавати перевагу виконавству перед власною твор-
чістю. Тому, реалізуючи проблему соціального розвитку вихованця, 
педагог має подбати про гармонійне поєднання в дитині прагнень, з од-
ного боку, «бути однією з багатьох», з другого — вирізняти себе з-поміж 
інших. Тобто, поєднувати тенденції до типізації та життя за груповим 
стандартом зі здатністю дитини відстоювати свою індивідуальність, не 
розчинятися в групі однолітків. Це тим важливіше, що останньому на-
пряму виховної роботи традиційно не приділялася увага.

Спілкування та спільна діяльність. Спілкування — один з провід-
них видів діяльності у дошкільному віці, якому, на жаль, традиційно 
відводилася так би мовити обслуговуюча, а отже, певною мірою, друго-
рядна роль: у режимі дня не передбачалося для нього спеціального часу, 
для розвитку мовлення дитини пропонувалися спеціально організовані 
заняття, а не вільне спілкування, мовлення в контексті живої тканини 
буття дитини. Як відомо, спілкування буває вербальним (з допомогою 
слова) і невербальним (з допомогою міміки, жестів, контактних дій, 
голосової тональності) .Чи можна однозначно твердити, що вербальне 
спілкування важливіше для дітей дошкільного віку, ніж невербальне? 
Не можна, оскільки мислення дошкільника конкретне, дійово-образне, 
а отже, дія не менш важлива, ніж саме слово. Принаймні у розвитку со-
ціальної компетентності: адже малюкові у житті доводиться стикатися 
з незбігом того, що людина робить і того, що при цьому говорить. Завдя-
ки спілкуванню (вербальному і невербальному) дошкільник отримує 
життєво важливу інформацію, обмінюється нею та власним досвідом 
з іншими людьми, набуває соціальних умінь, навчається оцінювати 
себе та інших, віддавати переваги та відмовляти у прихильності комусь 
— чомусь. Об’єднуючись з однолітками у спільній діяльності, дитина 
оволодіває категорією «ми», починає усвідомлювати значення спільних 
зусиль, навчається вболівати за спільні результати праці. У спільній 
діяльності малюк навчається ініціювати допомогу, домовлятися, узгод-
жувати позиції, поступатися, поводитися справедливо, виходити з кон-
фліктів, робити взаємодію приємною та продуктивною.

Розвиток відповідальності. Відповідальність як здатність покладати 
на себе обов’язок за когось — щось, діяти відповідно до цього рішення, 
свідомо аналізувати свої переживання й наміри, готовність відповіда-
ти за наслідки своїх рішень та дій — важлива складова особистісного 
зростання дошкільника. Хоча традиційна педагогіка не заперечувала 
важливості цієї риси характеру дошкільника, вона, проте, здебільшого 
орієнтувала на відповідальність виконавського характеру, на вихован-
ня у дитини здатності відповідально виконувати розпорядження інших. 
Про таку категорію як самопокладання відповідальності практично 
не йшлося, оскільки це передбачає введення до розкладу життя права 
вибору, вільного часу, які відсутні у традиційних програмах. Проте за-
безпечити соціальну компетентність дошкільника поза формуванням у 
нього вміння ініціювати свою відповідальність, добровільно відмовля-
тися від приємного на користь необхідного, соціально корисного, діяти 

за власною спонукою, без заохочень ззовні, неможливо. Надавати дітям 
право вибору, можливість приймати самостійне рішення, підтримува-
ти їх добру волю — шлях до їхнього особистісного зростання, до форму-
вання соціальної компетентності. Адже вибори дитиною тих чи інших 
соціальних ролей значною мірою залежатимуть від її здатності до само-
покладання відповідальності.

Статус. Авторитет. Кожна дитина прагне посісти в групі одно-
літків певне місце у системі міжособистісних взаємин. Про її позицію 
в соціальній групі свідчить ставлення до неї товаришів, міра її авто-
ритетності для них — значення, вплив, визнання її переваг, здібнос-
тей, життєвого досвіду. Авторитетному одноліткові діти довіряють 
особливі ролі, він є лідером, організатором ігор, ініціатором різних 
цікавих справ. Авторитетна для однолітків дитина характеризується 
високою самооцінкою, вольовими рисами характеру, веселою вдачею, 
творчою поведінкою. Підвищення статусу в групі однолітків піднімає 
самооцінку зростаючої особистості, робить її більш життєздатною. Чи 
кожний вихователь (та й батько!) знає про статус свого малюка в това-
ристві однолітків? Найчастіше, ні. А для особистісного зростання до-
шкільника статус — важливий складник. Чим нижчий статус малю-
ка у групі, чим менше однолітків віддає йому перевагу перед іншими, 
чим частіше дитина лишається в меншості (не за власним бажанням, 
а за вибором однолітків), тим нижча її соціальна компетентність, тим 
більшими виявляться особистісні деформації. Тривожним сигналом 
є те, що «нові діти» поняття авторитету дедалі частіше пов’язують з 
матеріальним достатком, можливістю мати для себе вигоду, певним 
виграшем, збагаченням чимось. Тому проблема дитячої дружби, мо-
тивів прихильності, вибору дошкільниками партнерів потребує пос-
тійної уваги дорослих.

Совість. Чи кожний педагог усвідомлює, що совість як внутрішня 
етична інстанція зароджується на етапі дошкільного дитинства? Тим 
часом ігнорування або недооцінка цього факту негативно позначається 
на процесі морального виховання дитини зазначеного віку, оскільки 
обмежує її можливості, виробляє звичку поводитися морально лише 
після нагадування, вказівки або зауваження авторитетного доросло-
го. Внаслідок цього атрофуються зародки природної потреби малюка 
діяти справедливо, поводитися совісно, орієнтуватися на добро та іс-
тину без спонукань ззовні. Щоб з’ясувати, чи можна віднести старшо-
го дошкільника до категорії «совісних», доречно уточнити: чи завж-
ди він керується у своїй поведінці моральними чинниками, чи здатен 
дотримуватися моральних норм за відсутності контролю дорослого, 
чи може опиратися негативним впливам, яким цінностям віддає пере-
вагу. Совість — форма морально-емоційного самоконтролю, своєрід-
ний внутрішній цензор, який допомагає дитині спокутувати провину, 
виправити помилку, почуватися ніяково від негарного вчинку. Відсут-
ність у старшого дошкільника зачатків почуття совісті як механізму 
особистісного зростання свідчить про недоліки у виховній роботі, які 
належить виправляти. При цьому важливо усвідомлювати: совісну ди-
тину можуть виростити тільки совісні дорослі.
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Означені складники соціальної компетентності дошкільника акту-
алізують необхідність оновлювати зміст, форми і технології виховної 
роботи, зміщувати акценти з моралізувань про добро і зло на «окульту-
рення середовища», врахування сьогоднішнього життєвого контексту, 
перегляд тематики й форм роботи з батьками.

Отже, резюмуємо: компетентність дошкільника у сфері життєдіяль-
ності «Я Сам» передбачає сформованість у вікових межах триєдності, 
до складу якої входять зрілість дитини як фізичної особи, носія душев-
ного життя та соціальної орієнтації. Щоб з’ясувати, чи можна вважа-
ти дошкільника компетентним у сфері життєдіяльності «я Сам», треба 
з’ясувати, чи представлена зазначена вище триєдність (Я — тіло, Я — 
душа, Я — соціальна істота) у:

• різних формах активності (дитина володіє певною системою знань, 
називає відповідними словами, передає художнім образом, періодич-
но робить вказане предметом своєї уваги та творчої дії, співвідносить 
з моральними нормами, цінує, визнає їх для себе);

• різних видах діяльності (у грі, спілкуванні, предметно-практичній 
діяльності, у ході учіння);

• різних сферах життєдіяльності (у сферах «Природа», «Культура», 
«Люди»).
Таким чином, дошкільника можна вважати компетентним у сфері 

життєдіяльності «Я Сам» за умови, що в різних формах своєї актив-
ності, в різних сферах життєдіяльності він оперує знаннями про своє 
тіло, душевне життя та соціальні ролі; виявляє до них своє ставлення; 
передає життєві враження про триєдине «Я» у малюнках, віршиках, 
казках, мелодіях; варіює свої дії, апробуючи власні можливості; відсто-
ює власну гідність; небайдуже ставиться до оцінки свого «Я» авторитет-
ними іншими; проявляє своє індивідуальне начало. Отже: чим повніше, 
стабільніше, ширше та інтенсивніше проявляються в життєдіяльності 
дитини в цілому описані вище характеристики, тим більш компетент-
ною вона є.

Олена Кононко, 
Віра Кузьменко, 

Алла Гончаренко

ІІ. �. Компетентність дошкільника у мовленнєвій та логіко-ма-
тематичній діяльності

Мовленнєвий розвиток старшого дошкільника
Досвідченому педагогові цілком очевидно, що мовленнєвий розвиток 

дошкільника визначається мірою сформованості його знань, умінь та 
навичок, пізнавальних і соціальних мотивів, потреб та інтересів, а та-
кож інших психічних новоутворень, які становлять базис її особистісної 
культури. Високий рівень мовленнєвих досягнень дає їй можливість ре-
алізувати як соціальну, так і інтелектуальну активність у колі одноліт-
ків та дорослих людей. Спрямованість на комунікацію, потреба й праг-
нення зрозуміти інших і бути зрозумілим їм змушують дошкільника 
будувати і перебудовувати мовленнєві висловлювання у таких повних 
формах, які забезпечують взаєморозуміння.

Розвиток мовлення — складний психічний процес, що не зводиться до 
простого відтворення дитиною почутої мови. Він обумовлений розвитком 
діяльності спілкування з дорослими та однолітками. Розширення змісту 
потреб у спілкуванні спрямовує увагу дитини на нові аспекти дійсності: 
на пізнання світу людей і взаємин з оточенням, світу природи, предметно-
практичної та художньої дійсності. Нові потреби спілкування зумовлю-
ють потребу і в нових засобах, які мають допомогти реалізувати нові цілі. 
Так створюються передумови для збагачення лексики дитини, для більш 
розгорнутої і повнішої передачі нею своїх думок і переживань. Щоб роз-
вивати мовлення дитини, замало просто пропонувати їй різноманітний 
мовний матеріал, необхідно ставити перед нею нові завдання спілкуван-
ня, які потребують нових засобів реалізації цілей комунікації.

Таким чином, мовленнєвий розвиток дитини демонструє розвиток її 
компетентності у соціальній взаємодії. Психологічні досягнення мов-
леннєвої сфери проявляються у поведінці, свідомості та самосвідомості, 
ціннісних орієнтаціях, пов’язаних з людиною. Оцінюючи мовленнєвий 
розвиток дитини, слід аналізувати не лише формальні показники во-
лодіння нею мовними засобами (звуковимова, словник, граматика), а й 
комплексне уміння, яке характеризує успішність мовної взаємодії, роз-
винутість комунікативної компетентності.

При цьому виділяються такі комунікативно-мовленнєві дії:
• уміння аналізувати емоційний та інформаційний зміст ситуації спіл-

кування для того, щоб увійти в неї;
• уміння установлювати контакт із партнером по спілкуванню з вико-

ристанням невербальних та мовних засобів;
• уміння сприймати, розуміти та застосовувати засоби спілкування 

(синтез когнітивних і контактних умінь);
• комунікативно-мовленнєві вміння, що характеризуються адекват-

ністю мовленнєвих висловлювань різним ситуаціям (оформлення 
думки в мовлення);

• мовні (лінгвістичні) вміння (володіння словником, звуковою та грама-
тичною правильністю, інтонацією, темпом, тоном, дикцією);

• уміння контролювати, оцінювати, аналізувати особисте мовлення, 
варіювати мовне висловлювання відповідно до досягнутого результату;

• гнучкість, варіативність, творчість у використанні засобів спілкування. 
Отже, при аналізі змістових ознак мовлення дитини враховуються як 

комунікативні, когнітивно-лінгвістичні, так і афективно-вольові й твор-
чі характеристики мовлення. Можна сказати, що психологічна харак-
теристика комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини, відбиваючи 
емоційні, когнітивні, лінгвістичні, вольові, творчі прояви, демонструє 
психологічні досягнення дошкільника на різних рівнях (поведінка, сві-
домість, особистість).

Комунікативний рівень (поведінка)
Комунікативні властивості:

• спрямованість на партнера, установка на відповідну реакцію;
• різноманітність і виразність, активне використання невербальних 

засобів спілкування;
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• наявність контактовстановлювальних засобів взаємодії.
Когнітивно-лінгвістичний рівень (свідомість)
Когнітивні властивості мовлення:

• розуміння дитиною просторово-часових характеристик ситуації спіл-
кування (значення слів, що характеризують місце, час, зміст подій);

• розуміння дитиною емоційного змісту ситуації спілкування через 
аналіз стану дійових осіб (знання слів, що характеризують емоцій-
ний стан людини);

• розуміння дитиною характеру персонажів та дійових осіб (знання 
слів, що характеризують риси, якості особистості).

Мовні (лінгвістичні) властивості мовлення:
• словникове багатство (різноманітність і точність вживання лексики, 

що відповідає ситуації спілкування);
• граматична правильність, відмінювання та узгодження слів у фразі 

згідно з мовними нормами;
• фонетичні властивості мовлення (звуковимова, дикція, сила голосу).

особистісний рівень (суб’єктний рівень регуляції і самовира-
ження в мовленнєвому спілкуванні)

Довільність мовлення:
• прагнення до розгортання, логічності, зв’язності, забезпечення ро-

зуміння свого мовлення;
• управління мовленням, уміння його змінити у разі потреби;
• характер тексту (репродуктивний або творчий). 
Особистісні якості, що виявляються в мовленнєвій комунікації:
• прояв самооцінки в спілкуванні з людьми;
• риси характеру, що забезпечують успішність взаємодії (приязність, 

комунікабельність та інші);
• ціннісні орієнтації, пов’язані з людиною;
• широта і дієвість мотивів спілкування.

Взаємозумовленість базових основ комунікативно-мовленнєвого роз-
витку дитини, які відображають поведінкові, лінгвістичні, особистісні 
надбання психологічного розвитку дитини, демонструє найважливіший 
закон потенціювання: вища психічна функція, якою є мовлення і ха-
рактеристики досягнень особистісного рівня, починають керувати під-
структурою психологічних якостей, з яких вони виросли (поведінкою, 
свідомістю). Власними, особистісними психічні якості стають у тому 
разі, коли дитина не просто виділяє, але саме усвідомлює себе і своє «Я» 
як суб’єкта взаємин людей. Без такого усвідомлення всі поведінкові акти 
демонструють задоволення потреби в самостійному виконанні дій. Виді-
лення й усвідомлення себе, свого «Я» у системі «особистість—соціум», 
проведена дитиною робота з узагальнення своїх взаємин зі світом, дає 
їй змогу набути особистісного рівня активності в предметно-операціо-
нальній сфері та сфері відносин з людьми, що демонструє особистісну 
природу психічних якостей, необхідних у спілкуванні.

На жаль, сучасне навчання дошкільників переважно спрямоване на 
розвиток у них тільки лінгвістичних умінь та навичок, засвоєння норм 
правильного вживання лексики, граматики, фонетики. У рамках такої 

системи дитина розглядається як об’єкт педагогічного керівництва: 
вона має діяти за взірцем, наслідувати дорослого. Така діяльність має 
репродуктивний характер і не спонукає до особистої активності й мов-
леннєвої творчості, що суперечить основній меті дошкільного вихован-
ня — забезпечити розвиток особистості дитини як суб’єкта різних видів 
діяльності, зокрема мовленнєвої. Тільки особистісний підхід до мовлен-
нєвого розвитку дитини, який ураховував би психологічні чинники цьо-
го процесу, дає змогу зняти цю суперечність.

У мовному спілкуванні розрізняють соціальний і предметний аспекти. 
Предметна (пізнавальна і практична) сторона комунікативної діяльності 
забезпечує переважно розвиток інтелектуальної активності дитини. Вод-
ночас комунікативна діяльність спрямована на засвоєння норм взаємин 
з людьми та забезпечує розвиток її соціальної активності. Таким чином, 
у процесі розвитку спілкування формуються якісно різні, проте взаємно 
необхідні уміння: соціальні, когнітивні, мовні (лінгвістичні). Рівень мо-
вленнєвих досягнень дитини залежить від широти та дієвості особистіс-
них, ділових, пізнавальних мотивів спілкування. Можливість ставити 
та реалізувати особистісно значущі цілі діяльності, пов’язані з комуні-
кацією, задовольняють потреби дошкільників у визнанні, підтримці, по-
вазі, любові, активності, нових враженнях. Ця закономірність потребує 
осмислення нових завдань у сфері мовленнєвого розвитку дошкільника 
як мислячої істоти, здатної використовувати знакову (невербальну і мов-
ну) систему з метою встановлення комунікації, сприймання та передачі 
інформації. Узагальнимо ці завдання та цілі, що є водночас завданнями 
педагогічної роботи з дітьми, які зазнають труднощів у спілкуванні:

• Забезпечення цілісності та життєздатності різних спільнот 
людей:»дитина—дорослий», «діти—дорослі», «дитина —дитина», 
«дитина —однолітки і малята». Розвиток у вихованців дитячого сад-
ка всіх форм спілкування (емоційно-особистісне, ситуативно-ділове, 
позаситуативне),засобів спілкування (невербальні, мовні).

• Розвиток і диференціація емоцій (моральних, інтелектуальних, есте-
тичних), що є основою ціннісних орієнтацій, пов’язаних з людиною 
та іншими суб’єктами спілкування (світ природи, мистецтва, пред-
метний світ).

• Формування інтелекту й дослідницької діяльності, способів пізнання 
навколишнього світу.

• Виховання творчих (продуктивних) відносин в організації діяльності 
та спілкування, розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей.
За такого підходу до цілей та завдань комунікативно-мовленнєвого 

розвитку дітей можна:
· зробити висновки про характер розвивальних впливів у дитячому 

садку, про стиль взаємин дорослих з вихованцями, про створення 
емоційного клімату, що сприяє розвитку соціальної та інтелектуаль-
ної активності дітей;

· визначити характер комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей різних 
вікових груп та оволодіння ними відповідними віку нормами мови;

· вести спостереження за змінами в комунікативно-мовленнєвому роз-
витку дітей у процесі спеціальних формувальних впливів.
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Крім необхідності підвищення професійної грамотності вихователів 
в царині дитячої психології та дошкільної дидактики, пов’язаної з ви-
бором цілей, прийомів, методів, одиниць мовленнєвого розвитку, важ-
ливо пам’ятати про зміну видів діяльності та форм їх проведення, щоб 
кожна ситуація допомагала дитині розв’язувати питання мовної ко-
мунікації. Взаємозалежна система «людина-ситуація» — предмет пос-
тійного аналізу, осмислення й творчості дитини. Перш ніж вона почне 
розв’язувати завдання, які стоять перед нею на будь-якому занятті, 
дитина повинна вирішити міжособистісні питання мовної комунікації: 
набути вмінь в питаннях місця і часу проведення задуманої справи «ДЕ 
і КОЛИ» (ситуація), З КИМ (партнери) і ЯК (засоби) треба домовитися і 
узгодити спільні дії для досягнення мети й бажаного результату.

Таким чином, центральним питанням педагогічної технології є мов-
не спілкування, яке забезпечує формування проектної, кооперантної та 
організаційної грамотності дитини. Розгортаючи задум, дошкільник 
учиться створювати (проектувати!) ідеї, пропозиції, задуми, знаходити 
однодумців, узгоджувати свої дії з партнерами, виявляти активність в 
умовах кооперантної взаємодії з людьми, і тим самим проявляти свою 
соціальну розвиненість. Дитина навчається розв’язувати організаційні 
питання з розгортання задуму в конкретних умовах місця і часу, посту-
пово позбавляючись організаційної безпорадності й потреби в надмір-
ному описуванні.

Важливість своєчасного розвитку мовлення як розвиненої здатності 
дитини вбачає також у тому, що воно є найпершим проявом серед фун-
даментальних базових здібностей. Тому повноцінний мовленнєвий 
розвиток пробуджує безліч різних видів спеціальних здібностей дити-
ни (пізнавальних, художніх та інших), якщо в неї є здатність до цього 
виду діяльності. Мовленнєва здібність є ніби каталізатором, механіз-
мом запуску всіх талантів людини, якщо природа подарувала переду-
мови, а соціальне оточення зуміло їх побачити, підтримати та допомог-
ти розвинути. Цей механізм взаємозбагачення психічного розвитку 
дитини та проявів усіх форм активності описує психологічна категорія 
ампліфікації (О.В.Запорожець). Ця важлива проблема має багато від-
критих питань та чекає на своїх дослідників. Але практична цінність 
цього закону розвитку в дитинстві завжди у полі уваги педагогів та 
психологів, які спрямовані на пошук такої розвивальної моделі, яка б 
могла забезпечити дитині можливість прояву різноманітних здібнос-
тей, творчого вибору видів діяльності та якісних змін самої діяльності 
(комунікативної, пізнавальної, художньої та ін.) від репродуктивного 
до творчого рівнів.

Інакше кажучи, орієнтиром ефективності такої педагогічної моделі є 
розвиток здібностей та відповідні зміни, які характеризують повноцінно 
Розвинену особистість. До важливих особистісних рис, з погляду здат-
ності до самореалізації та творчого самовизначення дитини, належать 
креативність, свобода поведінки, розвинена самосвідомість, почуття 
власної гідності, ініціативність, самостійність та відповідальність.

Тамара Піроженко

логіко-математичний розвиток дошкільника
Під формуванням у дошкільників елементарних математичних 

уявлень розуміють навчання їх лічби та обчислення, ознайомлення з 
величиною та формою, орієнтування у просторі й часі. У традиційних 
вітчизняних програмах навчання і виховання дошкільників логічний 
компонент не представлено, внаслідок чого проблема формування в ді-
тей логічних умінь випадає з переліку педагогічних завдань, лишаєть-
ся поза увагою. Актуалізація цього питання — вимога часу, оскільки 
нова епоха висуває підвищені вимоги до вміння людини свідомо стави-
тися до життя.

Розвиток у дошкільників узагальнених способів розумової діяль-
ності, засобів побудови ними своєї пізнавальної діяльності — важлива 
засада формування у них життєвої компетентності, вміння орієнтува-
тися у змінному навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов 
життя, продуктивно та гармонійно взаємодіяти з довкіллям. З огляду 
на це у змісті дошкільної освіти, окресленому Базовим компонентом, 
виділено як традиційний математичний (звичний, відпрацьований), 
так і логічний (новий, майже не задіяний) аспекти.

Спинимося дещо детальніше на змісті поняття «логіка». Ним за-
звичай позначають розумну внутрішню побудову людиною судження; 
здатність доводити правильні і спростовувати неправильні міркуван-
ня; добирати в ході висловлювання істинні судження —посилки, які 
приводять до істинних суджень — наслідків; уміння висловлюватися, 
спираючись на логічні операції.

Логічні уміння — необхідний засіб освоєння дошкільником навко-
лишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, уто-
му числі й у математиці. Вони використовуються для узагальнення та 
систематизації знань, дають дитині можливість самостійно виводити 
нове знання з уже засвоєного. Базовим компонентом дошкільної освіти 
передбачається наявність у старшому дошкільному віці таких умінь:

• використовувати початкові логічні прийоми, пов’язані з формуван-
ням понять;

• будувати найпростіші висловлювання за допомогою зв’язок «і», 
«чи», «якщо, то», «ні»;

• робити правильні умовисновки (елементарні за змістом і нескладні за 
формою), доводити правильність свого міркування.
Отже, навчання дошкільника розмірковування стає одним з важ-

ливих педагогічних завдань, яке належить розв’язувати в контексті 
його особистісного розвитку в цілому, логіко-математичного, зокре-
ма. Саме тому в основу змістових ліній логіко-математичного аспекту 
Базового компонента покладено такі логічні і математичні операції, 
як серіація, класифікація, вимірювання та обчислення. Що означає 
кожна з них?

Здійснити операцію серіації означає упорядкувати предмети за сту-
пенем інтенсивності певної ознаки; класифікації — встановити зв’язки 
між класами предметів, розподілити однорідні; вимірювання — порів-
няти одну величину з іншою, прийнятою за одиницю; обчислення — 
здійснювати підрахунки, розв’язувати задачі. Логіко-математична 
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компетентність старшого дошкільника характеризується таким ком-
плексом умінь:

• здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у 
просторі, перебігом подій у часі;

• класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісни-
ми ознаками та чисельністю;

• вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;
• здійснює найпростіші усні обчислення, розв’язує арифметичні та ло-

гічні задачі;
• виявляє інтерес до логіко-математичної діяльності;
• прагне знаходити свої шляхи розв’язання завдань, самостійно виво-

дить нове знання із засвоєного;
• вміє розмірковувати, обґрунтовувати, доводити і відстоювати пра-

вильність свого міркування;
• правильно користується виразами, що означають: положення пред-

метів у просторі, вказують напрямки, пов’язуються з орієнтацією у 
часі;

• вдається до використання зв’язок «і», «чи», «якщо, то», «ні»;
• довільно, у потрібний момент, відтворює знання, легко й швидко ви-

користовує їх у різних життєвих ситуаціях, проявляє у різних фор-
мах активності.
Оцінюючи досягнення дошкільника в логіко-математичному розвит-

ку, педагог має брати до уваги не лише дані так званих «профільних» 
занять з розвитку математичних уявлень, а й весь життєвий контекст 
Дитини, різні сфери її життєдіяльності — Природу, Культуру, Людей, 
Самого Себе. Адже не випадково у Базовому компоненті дошкільної 
освіти аспект логіко-математичного розвитку не виділено окремо, а 
подано всередині кожної з означених сфер. Це зроблено не через при-
меншення ролі даного напряму особистісного розвитку (в ньому не існує 
менш чи більш важливого — кожний аспект необхідний і незамінний), 
а задля збереження науково обґрунтованої схеми систематизації змісту 
дошкільної освіти в цілому, фіксації пріоритету цілого над частиною. А 
на допомогу практичним працівникам, звичним до традиційної деталі-
зації, предметності питанню логіко-математичного розвитку дошкіль-
ника у Коментарі приділено окрему увагу.

Доречно нагадати, де саме у Базовому компоненті розкрито означені 
вище напрями роботи з дошкільниками, спрямовані на їх логіко-мате-
матичний розвиток.

Так, у сфері «Природа», у змістовій лінії «Природа планети Земля» 
йдеться про необхідність знання дитиною характерних ознак пір року, 
їх послідовності. Саме тут вказано на зв’язок цих знань з логіко-матема-
тичними уявленнями: адже дошкільник має володіти інформацією, що 
кожна пора року складається з місяців, місяць — з тижнів, тиждень — з 
днів, день — з доби, доба — з годин, години — з хвилин, хвилини — із 
секунд. Тут ідеться і про знання дошкільником співвідношення між 
одиницями часу, і про вміння визначати час за допомогою годинника.

У сфері життєдіяльності «Культура», у змістовій лінії «Предметний 
світ» передбачено, що дошкільник має вміти визначати форму предметів 

довкілля за допомогою геометричної фігури як еталона; видозмінювати 
геометричні фігури, виділяти їхні основні ознаки, порівнювати між со-
бою, класифікувати предмети за однією з ознак, змінювати критерій, 
вдруге перегруповувати; класифікувати одночасно за кількома ознака-
ми, оперувати множинами — об’єднувати їхні елементи, сортувати, до-
повнювати, вилучати зайві, визначати відношення між ними у процесі 
класифікації; здійснювати серіацію за величиною, масою, об’ємом; виз-
начати місце окремого об’єкта в ряді; лічити предмети, розрізняти їх за 
розташуванням у просторі та за віддаленістю.

Про пізнавальну активність математичного характеру йдеться й у 
змістовій лінії «Я — психічне» сфери життєдіяльності «Я Сам». Тут 
вміщено інформацію про важливість усвідомлення старшим дошкіль-
ником принципу збереження кількості незалежно від форми, величини 
предметів, відстані між ними, просторового розміщення; його вміння 
порівнювати множини, числа, визначати відношення між ними, на-
зивати склад числа з двох менших; лічити у прямому та оберненому 
порядку в межах 10, називати числівники за порядком від будь-якого 
числа; знати цифри, знаки; за допомогою карток з цифрами і знаками 
здійснювати дії додавання та віднімання, усно виконувати найпростіші 
обчислення; розуміти суть і структуру простих арифметичних задач, 
розв’язувати їх; використовувати різні стандарти одиниці міри; вияв-
ляти сприйнятливість, допитливість, уважність, спостережливість; 
відрізняти головне від другорядного; володіти елементарними формами 
критичного мислення, творчої уяви, довільної пам’яті.

Логіко-математичні уміння безпосередньо пов’язані і зі сферою жит-
тєдіяльності «Люди»: дошкільник має навчитися диференціювати лю-
дей за ознаками віку, спорідненості; оперувати поняттями «людина», 
«країна», «людство»; знаходити в людському довкіллі спільне і відмін-
не, близьке і далеке, оперувати кількісними показниками, встановлю-
вати зв’язок причин і наслідків тощо.

Наголошуємо: важливі не стільки логіко-математичні уміння до-
шкільника самі по собі, скільки його здатність використовувати їх у 
різних життєвих ситуаціях, розсудливо поводитися, проявляти високу 
пізнавальну активність, кмітливість, гнучкість мислення, самостій-
ність суджень, отже, використовувати не лише в умовах дитячого садка, 
а й поза ним, свої логіко-математичні уміння, поводитися компетентно, 
відповідно до своїх вікових можливостей, індивідуального життєвого 
досвіду, вимог життя. Культура суджень та поведінки дошкільника — 
найкращий показник належного розвитку в нього логічних умінь, запо-
рука здатності до адекватної поведінки.

Педагогічна робота з розвитку логіко-математичних умінь дітей 
полягає у створенні відповідних умов для формування в дошкільника 
пізнавальної активності: вправляння в умінні досліджувати, трансфор-
мувати, експериментувати та моделювати різні за величиною, кількіс-
тю та просторовим розміщенням об’єкти; використання мислительних 
операцій і логічних прийомів; здійснення вимірювань та елементарних 
обчислень. І не лише на заняттях! Значно важливіше, щоб сучасний до-
шкільник міг звертатися до своїх логічних і математичних умінь у ході 
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освоєння широкого світу, зокрема співвідносити інформацію з фактами 
власної біографії, орієнтуватися у просторі, відчувати рух, характерис-
тики часу, засвоювати основні закони буття: зміну дня і ночі, перехід 
світла в темряву й навпаки, двоїстість людської природи тощо; визнача-
ти своє положення серед об’єктів природи, предметів та людей; знаходи-
ти схоже й відмінне, опановувати дії об’єднання, упорядкування, гру-
пування предметів довкілля — одне слово, діяти свідомо, з відчуттям 
доцільності зробленого, з розумінням зв’язку причин та наслідків.

Педагог має фіксувати увагу дитини на тому, як вона розмірковує і 
як вчиняє, до чого це приводить, виховувати свідоме ставлення до своїх 
дій, стимулювати бажання самостійно виводити логічні судження з 
приводу своїх вчинків, навчати робити власні припущення. Важливо, 
щоб уміння розмірковувати не перетворювалося на звичку споглядан-
ня, щоб дитина дійово втручалася у життєві події, не задовольнялася 
пасивною позицією.

Для розвитку логіко-математичних умінь важливо, щоб навколиш-
нє середовище, в якому перебуває дошкільник було варіативним, різ-
номанітним, не надто унормованим, надавало дитині можливість почу-
ватися відкривачем нових знань, було доступним для ознайомлення, 
безпечним для життя і водночас давало можливість виявити здорову 
міру ризику. Детальніше про зміст та технології педагогічної роботи 
вказаного напряму йтиметься у методичних рекомендаціях до Держав-
ної базової програми.

Надія Баглаєва

III. Довідковий блок
1. глосарій

(Словник понять)

Авторитет — повага і загальне визнання впливу особи, що ґрун-
тується на її знаннях, чеснотах, досвіді, вмілих діях, здібностях.

Авторитарність — стиль керівництва та лідерства педагога, який 
характеризується жорстокою централізацією своїх управлінських фун-
кцій, гальмуванням ініціативи інших, диктатом та опікою як тактикою 
спілкування; вимогами, повчаннями, погрозами, тиском, нотаціями, 
заборонами, заохоченнями та покараннями як способами спілкування.

Адаптація — комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосуван-
ня до змінних умов існування.

Акселерація — прискорене порівняно з попередніми поколіннями 
зростання і статеве дозрівання дітей.

Активність — прагнення дитини підтримувати життєво важливі 
зв’язки з навколишнім світом та перетворювати його.

Алгоритм — послідовність команд для розв’язання поставлених задач.
Альтернатива — необхідність вибору одного з двох або кількох 

можливих рішень, варіантів; можливості, кожна з яких виключає одна 
одну.

Альтруїзм — безкорислива турбота про інших, здатність поступи-
тися власними інтересами заради інших.

Амбівалентна поведінка — поведінка особистості, яка характе-
ризується суперечливим ставленням до певного об’єкта, з одночасною 
спрямованістю на цей об’єкт протилежних, несумісних між собою 
схильностей, прагнень, переживань.

Амбіція — надмірне захоплення власним «Я», себелюбство, заро-
зумілість.

Ампліфікація — максимальне використання можливостей кожного 
віку для повноцінного психічного розвитку дитини.

Антропометрія — сукупність методів і прийомів оцінювання мор-
фологічних особливостей тіла людини: показників її зросту, ваги, зов-
нішніх форм тіла, а також функціональних потреб.

База — основа споруди; засади, підвалини чогось.
Базовий — основний, засадовий.
Безпорадність — нездатність керувати своєю поведінкою.
Байдужість — психічний стан, який характеризується притуп-

леністю або цілковитою втратою особистістю інтересу до явищ, подій, 
діяльності, людей.

Варіативність — видозміна чогось, урізноманітнення, відхід від ос-
новного типу.

Величина — одне із основних математичних понять, яке виникло як 
абстракція від числових характеристик фізичних властивостей.

Вербальний — словесний, усний.
Взаємини — духовні утворення, що складаються в процесі спілку-

вання і відображають його позитивний або негативний характер.
Вимірювання — порівняння однієї величини з іншою, прийнятою за 

одиницю.
Виховання — залучення дитини до вироблених людством цінностей; 

створення сприятливих умов для реалізації нею свого особистісного по-
тенціалу; формування основ ціннісного ставлення дитини до навколиш-
нього світу та самої себе; створення її власного фонду «хочу».

Віртуальна реальність — повна імітація властивостей навколиш-
нього світу за допомогою комп’ютера, засобів електроніки, відеотехніки. 

Воля — здатність до свідомої саморегуляції поведінки і діяльності. 
Вітальний — життєвий, пов’язаний з органічним та душевним життям.
Впевненість у собі — переживання людиною своїх можливостей як 

адекватних поставленим життєвим задачам.
Впертість — форма поведінки, яка виникає внаслідок надмірної 

опіки, ігнорування дорослими права дитини на самостійність.
Враження — чуттєві образи з яскраво вираженим емоційним забар-

вленням.
Гідність — переживання людиною своєї цінності, усвідомлення 

власних чеснот, позитивних властивостей; повага до себе.
Гласність — явище, властиве демократичним формам взаємин ор-

ганів управління, державних і суспільних організацій з громадянами 
на основі доступної, публічної, вільно поширюваної соціально значущої 
інформації.

Гностичний — пов’язаний з пізнанням життєвих явищ, подій, 
людей.
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Гордість — моральне почуття, яке виникає внаслідок усвідомлення 
людиною суспільної значущості своїх чеснот і досягнень.

Госпіталізм — глибока психічна та фізична відсталість, яка вини-
кає через дефіцит спілкування; виявляється у запізнілому розвитку 
рухів, мовленнєвому відставанні, збідненості емоційного життя, низь-
ких антропометричних показниках.

Громадянин — людина, що належить до постійного населення да-
ної держави, користується всіма її правами, виконує обов’язки цієї 
Держави.

Гумор — здатність бачити, розуміти, реагувати і відображати сміш-
не, ставитися до нього доброзичливо, жартома.

Гуманізм — визнання цінності людської особистості, її права на 
вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей.

Гуманізація — процес, в основі якого лежить світогляд, пронизаний 
повагою до людської гідності, турботою про її благо.

Демократизація — процес формування правової держави, побудо-
ваної на принципах рівності й свободи.

Депривація — стан, що виникає внаслідок дефіциту вражень, поз-
бавлення чогось необхідного, що є потребою дитини.

Детермінізм — зумовленість явищ чи подій, досягнень або вчинків 
людини об’єктивними причинами.

Децентрація — здатність поглянути на ситуацію, вчинок, досягнен-
ня очима іншої людини; сприйняття іншої, відмінної від своєї, проти-
лежної точки зору; вміння стати на місце іншого.

Дисгармонія особистісна — непатологічні відхилення в особистіс-
ному розвитку, що виникають під впливом несприятливих обставин, 
кризових життєвих ситуацій.

Дисципліна — обов’язкове для всіх членів колективу дотримання 
встановленого порядку, правил.

Дискомфорт — неприємне відчуття, що супроводжується психо-
фізіологічними зрушеннями, неспокоєм, напруженням, незадоволен-
ням і виникає під впливом шкідливих чинників.

Довільна дія — підпорядкована конкретній меті дія, що засвідчує 
здатність цілеспрямовано долати труднощі на шляху до мети, доклада-
ючи для цього власні зусилля.

Досвід — засноване на практиці чуттєве пізнання дійсності; єдність 
знань, умінь, навичок, переживань, розміркувань, реалізованих праг-
нень, звичок людини.

Душевність — моральна риса особистості, що засвідчує теплоту і 
щирість її ставлення до інших.

Духовність — індивідуальна вираженість у системі мотивів особис-
тості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й со-
ціальної потреби жити «для інших».

Егоцентризм — крайня форма індивідуалізму, зорієнтованість ви-
нятково на себе, невміння й небажання брати до уваги інших.

Егоїзм — надмірна зосередженість на власному Я.
Експертиза — розгляд якогось питання експертами з метою вироб-

лення висновку; висновок, даний фахівцями.

Емоційний комфорт — стан максимальної зручності, задоволення, 
захищеності.

Емпатія — співпереживання, здатність розуміти інших, розпізна-
вати їх стан, адекватно на нього відгукуватися.

Еталон — точний зразок установленої одиниці виміру; мірило.
Життєдіяльність — весь спектр життєвої активності особистості, 

організація нею всіх сфер свого буття; самовизначення, здійснення мит-
тєвих виборів, реалізація цінностей.

Життєва перспектива — усвідомлене освоєння особистістю свого 
майбутнього; здатність виробляти щодо нього прогностичні оцінки.

Захисні механізми — стратегії, завдяки яким особистість уникає 
конфліктів, тривоги ціною викривлення реальності.

Звичка — схильність до усталених способів дій у різних умовах життя.
Здібності — психічні властивості, які ґрунтуються на природних 

задатках і є передумовою успішного виконання людиною певних видів 
діяльності, засвоєння нею знань, умінь, навичок.

Зона найближчого розвитку — розбіжність у рівні складності за-
вдань, які дитина розв’язує самостійно та під керівництвом дорослого.

Ідентифікація — прийом пізнання, за допомогою якого встанов-
люється тотожність, подібність об’єктів, визначається спільність пев-
них рис, ознак.

Індивід — людина як біологічна істота, представник роду безвіднос-
но до своїх її особистісних якостей, соціального статусу.

Індивідуальність — особистість у своїй неповторності, своєрідності, 
унікальності.

Інноваційні процеси — перетворення; введення нового, яке має від-
мінні від традиційних властивості й пов’язане із змінами смислових 
орієнтирів.

Інтеграція — об’єднання в ціле певних частин, елементів.
Інформативність — насиченість змістом; кількість відомостей, знань.
Інтелект — загальні розумові здібності людини; властивість осо-

бистості, що дає змогу успішно розв’язувати інтелектуальні задачі.
Інтерпретація — процес осмислення особистістю власного досвіду, 

досвіду інших людей.
Інфантилізм — відсталість розвитку, що характеризується збере-

женням у дитини старшого віку фізичних чи психічних рис попередніх 
вікових етапів.

Коментар — пояснення, тлумачення певного тексту.
Компетентність — сукупна характеристика людини щодо від-

повідності її життєдіяльності умовам і вимогам життя та природним 
можливостям; володіння досвідом, який дає змогу висловлювати зва-
жене судження, займати певну позицію.

Компетенція — коло питань, в яких особа добре поінформована, 
коло повноважень, прав.

Комплекс — сукупність, поєднання якихось явищ.
Комунікабельність — риса особистості, яка виявляється у това-

риському ставленні до інших, готовності та вмінні ініціювати, налагод-
жувати, підтримувати контакти з ними.
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Комфорт — зручність, стан рівноваги; спокій, затишок.
Конфлікт — крайнє загострення суперечностей; зіткнення проти-

лежних ідей, інтересів, потреб, оцінок.
Конформізм — пристосовницьке прийняття готових стандартів у 

поведінці.
Концепція — система наукових поглядів на ті чи інші явища.
Культура — сукупність досягнень, надбань людини у її духовному 

розвитку; високий розвиток.
Креативність — творчі можливості людини, які виявляються в мис-

ленні, почуттях, спілкуванні, діяльності, характеризують особистість у 
цілому.

Критерій — ознака, за якою здійснюється оцінка когось — чогось; 
мірило оцінки.

Логіко-математтний розвиток — якісні зміни в пізнавальній 
діяльності дитини, що відбуваються внаслідок розвитку математичних 
умінь і пов’язаних з ними логічних операцій.

Логіко-математична компетентність — уміння здійснювати: 
класифікацію геометричних фігур, предметів, множин; серіацію за 
величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі й часі; обчис-
лення та вимірювання кількості, довжини, висоти, ширини, об’єму, 
маси, часу.

Локомоції — рухи людини, які забезпечують її активне пересування у про-
сторі та пристосування до нових умов життя (ходьба, біг, плавання тощо).

Любов — моральне почуття, яке полягає у стійкій, свідомій та само-
відданій прихильності людини до когось — чогось.

Мета — передбачення свідомістю результату, на здобуття якого 
спрямовано діяльність.

Мислення — процес опосередкованого та узагальненого відображен-
ня людиною предметів та явищ дійсності в їх істотних властивостях, 
зв’язках та відношеннях.

Міжпредметні зв’язки — комплексний підхід до виховання і нав-
чання, який дає змогу виділити як головні елементи змісту освіти, так і 
зв’язки між предметами.

Міміка — виражальні рухи м’язів обличчя людини, які супроводять 
її переживання, думки, наміри.

Міркування — ланцюг умовисновків, викладених у логічно-послі-
довній формі.

Модель — зразок певного виробу; зменшене відтворення або схема чогось.
Мотив — спонукальна причина дій та вчинків людини.
Мотивація — система мотивів, яка спонукає особистість до актив-

ної діяльності заради досягнення значущої мети.
Мораль — система поглядів та уявлень, норм і оцінок, що регулю-

ють поведінку.
Моральність — вид практичної діяльності, що мотивується моральни-

ми ідеалами, переконаннями, суб’єктивними нормами та принципами.
Муки сумління — почуття моральної відповідальності людини пе-

ред іншими за свої вчинки. Переживається як порушення обов’язків у 
ході порівняння своїх вчинків з моральними або правовими нормами.

Навчання — організований педагогом процес формування у дитини 
пізнавальної активності, пробудження потреби у нових знаннях; від-
криття нею значущості учіння для її особистісного становлення, твор-
чого ставлення до дійсності; розумовий розвиток дитини — розвиток 
уміння виділяти проблему, аналізувати її, знаходити адекватні засоби її 
розв’язання; формування уміння переносити набуті знання у нові умови 
життя; закладання основ дитячого фонду «можу».

Наслідування — форма поведінки, яка полягає у відтворенні дій, 
ідеалів, рис характеру, манери діяльності інших людей.

Нормативний — такий, що встановлює норму, правило, за якими 
здійснюється діяльність.

Обдарованість — високий рівень розвитку здібностей.
Обов’язок — моральне почуття, що ґрунтується на усвідомленні та 

прийнятті людиною соціальних норм, які перетворилися на мотив її 
діяльності.

Онтогенез — індивідуальний розвиток людини від народження до смерті.
Оптимізація — процес вибору найвдалішого варіанту з можливих, 

приведення системи у найкращий (оптимальний) стан.
Оптимізм — упевненість у тому, що у світі володарює позитивне на-

чало, добро.
Освіта — процес набуття людиною в процесі виховання та навчання 

базису особистісної культури, духовного обличчя. •
Освітній простір — форма існування та поширення освітніх ідей і 

технологій.
Особистість — соціальна особа, яка вільно та відповідально визна-

чає свою позицію серед інших, виступає активним суб’єктом власної 
життєдіяльності, творчо ставиться до оточення та самої себе.

Особистісний смисл — значущість когось — чогось для людини, 
пов’язана з її системою потреб та цінностей.

Оцінка — думка, міркування про якість, характер, значення чо-
гось, ставлення до явищ, предметного світу, діяльності, поведінки, 
з’ясування їх відповідності певним нормам.

Перевага — якість, властивість, що вигідно відрізняє когось, що-не-
будь від когось, чогось.

Перцепція — відображення свідомістю речей і явищ за допомогою 
органів чуттів.

Плюралізм — позиція, згідно з якою мають право на існування кіль-
ка або багато незалежних форм пізнання.

Позиція — точка зору, думка з якогось питання; система ціннісних 
ставлень до світу.

Потреба — об’єктивна необхідність у чомусь, внутрішня спонука 
активності особистості.

Правило — положення, яким установлюється порядок чогось.
Право — свобода дій особистості відповідно до потреб.
Потенціал — можливості, резерви, джерела, ще не використані 

особистістю, які за певних умов можуть бути використані нею для 
розв’язання певної життєвої задачі.

Почуття — стійкі емоційні ставлення людини до явищ дійсності, які 



270 271

відображають значення цих явищ у зв’язку з потребами й мотивами.
Порівняння — логічний прийом, що лежить в основі суджень про 

подібність та відмінність об’єктів.
Працелюбність — риса особистості, що засвідчує готовність брати 

участь у суспільно корисній діяльності й досягати високих стандартів 
якості.

Принцип — основне, вихідне положення теорії, науки.
Пріоритет — першість, переважне право на щось.
Предметний світ — матеріальні речі, створені руками людини, які 

спонукають її до практичної діяльності.
Провідна діяльність — вид діяльності, в якому формуються якісні 

зміни особистості на певному віковому етапі.
Прогностичний — звернений у майбутнє.
Продуктивність життя — сукупність життєвих успіхів і досяг-

нень людини за певний проміжок часу.
Простір «Я» — все, що особистість включає до складу свого «Я», що 

цінує, любить, приймає.
Регламентований — упорядкований, підпорядкований правилам, 

що встановлюють певний порядок.
Рекреація — приміщення для відпочинку; перерва між заняттями.
Ретроспективний — звернений до минулого.
Рівень домагань — оцінка особистістю своїх імовірних здібностей та 

можливостей, чекання в майбутньому такої їх реалізації, яка задоволь-
нила б плани й запити ( виявляється у ступені складності цілей і трудно-
сті завдань, які вона свідомо перед собою ставить).

Рефлексія — вид пізнання, в ході якого особистість стає сама об’єктом 
свого спостереження.

Розвиток — процес кількісних і якісних змін в становленні особис-
тості, її ціннісного ставлення до навколишнього світу та самої себе.

Роль — форма соціальної поведінки; соціальна функція особистості, 
яка полягає у виконанні нею прийнятих у даній групі норм, правил, 
приписів.

Реабілітація — відновлення здатності особистості до активного буття.
Самолюбство — почуття власної гідності, поєднане із небайдужим 

ставленням людини до думки про неї авторитетних інших.
Самооцінка — цінність, якою дитина наділяє себе в цілому та окремі 

свої властивості, здібності, досягнення.
Самозбереження — діяльність людини, спрямована на охорону сво-

го організму, психіки та особистості від впливів негативних чинників.
Самоконтроль — процес свідомого, вольового управління своєю по-

ведінкою та діяльністю відповідно до ціннісних орієнтацій.
Самовизначення — свідомий вибір позиції у конкретній життєвій 

ситуації; виражене ставлення до чогось — когось.
Самоставлення — стале почуття, яке виникає на основі самосприй-

мання, самооцінки та оцінок значущого оточення.
Самопізнання — процес свідомого аналізу особистістю себе, своєї 

Діяльності, свого внутрішнього життя.
Самореалізація — здатність особистості об’єктивувати багатство 

свого внутрішнього світу в певній формі активності, виді діяльності, 
сфері життя.

Саморегуляція — самовплив з метою свідомого управління осо-
бистістю своїми станами відповідно до вимог ситуації та доцільності.

Самосвідомість — здатність сприймати себе зі сторони, розуміти 
Своє значення для інших; усвідомлення й оцінка свого ставлення до сві-
ту, себе як особистості, своїх вчинків, дій, думок, почуттів, бажань.

Самостійність — здатність покладатися на власні сили, не зверта-
тися без потреби по допомогу до інших, діяти незалежно й ініціативно.

Самоцінність дитинства — розуміння значущості, цінності, важ-
ливості періоду дитинства для становлення особистості; усвідомлення 
його скороминущого значення.

Світогляд — система поглядів на природу, суспільство, власне «я».
Свобода людини — можливість що-небудь робити, у певний спосіб 

діяти; відсутність обмежень, утисків у чомусь.
Сексуальність — комплекс дій, реакцій, відчуттів, емоцій, 

пов’язаних з реалізацією статевого інстинкту.
Сензитивний — чутливий; найсприятливіший етап для розвитку 

певних функцій, освоєння певних способів або видів діяльності.
Середовище розвивальне — єдність соціальних і предметних засобів 

збагачення різноманітної діяльності дитини.
Серіація — логічна операція упорядкування предметів за ступенем 

інтенсивності виділеної ознаки.
Символ — те, що слугує умовним позначенням певного поняття.
Смерть — завершення фізичного існування людини як біологічної 

істоти, завершення її розвитку як особистості.
Смисл життя — цілісне уявлення особистості про своє призначен-

ня, вищу мету, фундаментальні засади власного буття, життєво значущі 
цінності.

Совість — внутрішня етична інстанція, мотиваційно-смислова ус-
тановка особистості; усвідомлення нею добра і зла, душевний відгук на 
них, свідома відповідальність за себе та інших; форма морально-емоцій-
ного самоконтролю.

Соціальна ситуація розвитку — особливе поєднання внутрішніх про-
цесів і зовнішніх умов розвитку, типових для кожного вікового етапу.

Соціалізація — процес соціального розвитку людини, формування 
соціальних якостей особистості через засвоєння нею групових ціннос-
тей і норм.

Стать — сукупність тілесних, фізіологічних, поведінкових, со-
ціальних ознак, на підставі яких людину вважають чоловіком (хлопчи-
ком) або жінкою (дівчинкою).

Статева роль — роль, обумовлена належністю до певної статевої 
групи, яка визначається біологічними, психологічними та соціальними 
чинниками.

Статеве виховання — вплив на психічний і фізичний розвиток 
хлопчика і дівчинки з метою оптимізації їх діяльності, пов’язаної з від-
носинами представників різної статі, з формуванням статеворольової 
позиції.



272 27�

Статус — об’єктивне місце людини в групі, яке відображає визнан-
ня — невизнання, повагу — неповагу, симпатію — антипатію до неї з 
боку членів групи.

Стиль життя — індивідуальний спосіб існування особистості, який 
фіксує її звички, смаки, схильності, риси, манери.

Страх — емоційна реакція на реальну або удавану небезпеку, що ви-
никає на ґрунті інстинкту самозахисту, самозбереження.

Структура — побудова, устрій, упорядження.
Суб’єкт — людина як активна істота, що впливає на умови свого жит-

тя, виробляє до нього особисте ставлення, характеризується авторським 
началом, виступає розпорядником життєдіяльності, діячем, автором.

Суб’єктність — усвідомлення дитиною свого фізичного, психічного 
та соціального «Я»; активне сприймання світу.

Суб’єктивність — позначення людського в людині, її внутрішньо-
го світу.

Суб — частина слова, яка вказує на підпорядкованість меншого 
більшому.

Субсфера — частина сфери, підпорядкована їй.
Синтез — логічний прийом уявного об’єднання частин, виділених у 

результаті аналізу в єдине ціле, та вивчення їх у взаємозв’язку.
Сфера — ділянка, межі поширення особистісного буття людини. 
Становлення особистості — нескінченна наука народжень, транс-

формацій, якісно-кількісних змін особистості в ході її розвитку.
Стрес — особливий психічний стан людини в стадії пристосування 

до нових умов існування, викликаний надмірною мобілізацією організ-
му та особистості.

Такт — почуття міри, яке підказує людині найделікатнішу лінію 
поведінки стосовно іншої; здатність поважати людей, рахуватися з їх-
ньою гідністю.

Творчість — притаманна лише людині діяльність, що породжує 
якісне нове, відмінне, неповторне, оригінальне, унікальне.

Творча уява — вид уяви, який передбачає створення оригінального 
продукту.

Тенденція — схильність до чогось; напрям, в якому здійснюється 
розвиток певного явища.

Технологія педагогічна — сукупність способів і засобів здійсненні 
педагогічних заходів, реалізації форм педагогічної діяльності.

Толерантність — терпимість до чужої думки, віри, поведінки.
Філогенез — процес розвитку всіх органічних форм протягом усього 

періоду існування життя на Землі.
Формалізм — додержання зовнішньої форми на шкоду самій суті справи.
Фрустрація — стан наростання емоційно-вольового напруження в 

конфліктних ситуаціях, який перешкоджає досягненню мети або задо-
воленню потреб, загрожує престижу і почуттю власної гідності.

Функція — обов’язок, коло діяльності, призначення, роль; явище, 
яке залежить від іншого і зазнає змін із зміною цього іншого.

Характер — сукупність усіх властивостей людини, що проявляють-
ся в її поведінці; натура особистості.

Характеристика — опис характерних, таких що відрізняють дити-
ну від інших, якостей, властивостей, рис.

Цінність — поняття за допомогою якого визначають оцінку люди-
ною об’єктивних чеснот і достоїнств навколишнього світу.

Ціннісне ставлення — активна спрямованість дитини на щось, 
яка базується на визначенні її високої об’єктивної значущості та 
суб’єктивного особистого смислу.

Центрація — нездатність дитини стати на позицію іншої людини.
Ціннісні орієнтації— вибіркова, відносно стала спрямованість інте-

ресів і потреб особистості на певний аспект соціальних цінностей.
Шкала оцінок — методичний прийом, який дає змогу розділяти су-

купність об’єктів за ступенем вираження спільної для них властивості.
Шкільна зрілість — повнота розвитку у дитини 6-7 років базових 

особистісних якостей; фізичного, психічного та соціального здоров’я; 
готовності до систематичного навчального навантаження.

Я — концепція — динамічна система уявлень людини про саму себе, 
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Положення про дошкільний навчальний 

заклад — Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12 березня 200� року №�05 (6)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 березня 2003 р. № 305
Київ

Про затвердження Положення про дошкіль-

ний навчальний заклад

Відповідно до статті 13
Закону України «Про дошкільну освіту»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про дошкільний навчальний заклад (до-
дається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету 
Міністрів України від 1 вересня 1993 р. № 688 «Про затвердження По-
ложення про дошкільний виховний заклад України».

Прем’єр-міністр України  В.ЯНУКОВИЧ

З метою виконання зазначеної постанови
НАКАЗУЮ: 
1. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам уп-

равлінь освіти й науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій довести до відома директорів (завідувачів) до-
шкільних навчальних закладів Положення про дошкільний навчаль-
ний заклад і забезпечити організацію діяльності дошкільних навчаль-
них закладів згідно з цим Положенням.

2. Привести у відповідність з цим Положенням нормативно-правові 
акти Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь осві-
ти й науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій у встановлені законодавством терміни.

3. Цей наказ та Положення про дошкільний навчальний заклад опублі-
кувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного секрета-
ря Журавського В.С. 

Міністр  В.Г. Кремень
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р. № 305

Положення про дошкільний навчальний 

заклад

Загальні питання
1. Це Положення поширюється на всі дошкільні навчальні заклади, 

крім будинків дитини, дитячих будинків сімейного типу дитячих бу-
динків інтернатного типу, діяльність яких регулюється відповідними 
положеннями про ці заклади.

2. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Кон-
ституцією України, Законами України «Пр освіту», «Про дошкільну 
освіту», іншим законодавчими актами, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів , наказами МОН, інших центральних органів вико-
навчо влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.

типи дошкільних навчальних закладів
3. Відповідно до потреб громадян створюються такі дошкільні навчальні 

заклади: ясла — для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпе-
чуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання; дитячий садок — 
для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, 
розвиток, виховання та навчання; ясла-садок — для дітей віком від двох 
місяців до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, вихо-
вання та навчання; ясла-садок компенсуючого типу (спеціальні і санаторні) 
— для дітей віком від двох до шести (семи) років, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку; тривалого лікування та реабілітації 
відповідно до їх особистісних можливостей. Спеціальні дошкільні навчальні 
заклади функціонують для дітей із порушеннями слуху, зору, мови, опор-
но-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку. Санаторні 
дошкільні навчальні заклади функціонують для дітей із ранніми проявами 
туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу, хронічними неспе-
цифічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної, ендокрин-
ної систем, хворобами органів травлення психоневрологічними захворюван-
нями; ясла-садок комбінованого типу — для дітей віком від двох місяців до 
шести (семи) років, до складу якого можуть входити групи загального роз-
витку, спеціальні, санаторні, сімейні, прогулянкові, короткотривалого пе-
ребування в різних поєднаннях; центр розвитку дитини — для дітей віком 
від двох до шести (семи) років, які виховуються вдома чи відвідують інші за-
клади, де забезпечується їх фізичний, розумовий і психологічний розвиток 
та оздоровлення, а в разі потреби — корекція фізичного (або розумового) роз-
витку; ясла-садок сімейного типу — для дітей віком від двох місяців до шес-
ти (семи) років, які перебувають в родинних стосунках, і де забезпечується їх 
догляд, розвиток, виховання й навчання в умовах сім’ї.

організаційно-правові засади діяльності дошкільного нав-
чального закладу

4. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою й діє на під-
ставі статуту, який затверджується засновником (власником) з погод-
женням з відповідним органом управління освітою реєструється місце-
вим органом виконавчої влади.

Дошкільний навчальний заклад має печатку й штамп встановленого 
зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в орга-
нах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), 
рахунки в банках (для приватних закладів).

5. Створення, ліквідація, реорганізація дошкільного навчального за-
кладу здійснюється відповідно до законодавства.

6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється 
керівником протягом календарного року на підстав заяви батьків або осіб, 
які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки діль-
ничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи компен-
суючого типу) додатково подається висновок психолого-медико-педагогіч-
ної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу 
чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, 
керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що її замінюють, зі 
статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламенту-
ють його діяльність.

8. Групи в дошкільному навчальному закладі комплектуються за віко-
вими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей 
однакового віку або із різницею у віці.

Комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає 
перебування в ній дітей, які знаходяться між собою в родинних стосунках.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, сані-
тарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчаль-
них закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативної 
наповнюваність груп дітьми в дошкільному навчальному закладі.

9. До груп із цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 
1 року 6 місяців до 6 (7) років.

До груп із короткотривалим перебуванням зараховуються діти віком 
від 2 років 6 місяців до 6 (7) років.

10. Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формуван-
ня новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року 
(квітень –– травень).

11. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному за-
кладі державної та комунальної форм власності в разі її хвороби, каран-
тину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 
замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

12. Відрахування дитини із дошкільного навчального закладу де-
ржавної та комунальної форми власності може здійснюватись:
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• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виклю-

чає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчаль-
ному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 
замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана пись-

мово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування 
дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини із дошкільного 
навчального закладу.

13. Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця 
в дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визна-
чається засновником (власником).

14. Для задоволення потреб населення дошкільний навчальний за-
клад може функціонувати протягом року чи сезонно (неповний кален-
дарний рік, але не менш як три місяці на рік).

Режим роботи дошкільного навчального закладу встановлюється 
його засновником (власником) за погодженням з відповідними органа-
ми управління освітою та охорони здоров’я.

У зоні екологічного лиха за рішенням місцевого органу виконавчої 
влади може встановлюватися особливий режим роботи дошкільного 
навчального закладу.

15. Режим роботи дошкільного навчального закладу компенсуючого 
типу встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлю-
вальної та соціально-реабілітаційної роботи.

16. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному 
навчальному закладі дитина може перебувати цілодобово, протягом дня 
або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у до-
шкільному навчальному закладі короткотривало, можуть створюватися 
окремі групи. У дошкільному навчальному закладі можуть функціонува-
ти чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні.

Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.
17. Якщо для створення дошкільного навчального закладу компен-

суючого типу немає достатньої кількості дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, відкриваються відповідні гру-
пи у дошкільних навчальних закладах інших типів. Порядок комплек-
тування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, 
організація корекційно-відновлювальної роботи, специфіка діяльності 
визначається МОН за погодженням з МОЗ.

18. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогіч-
ний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної 
освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та 
надання консультаційної допомоги сім’ї.

19. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі ко-
роткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на 
облік у цьому закладі.

організація навчально-виховного процесу
20. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом до-

шкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, 
навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

21. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдаро-
ваності, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний 
заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріо-
ритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоров-
чий, музичний, гуманітарний тощо).

22. Дошкільний навчальний заклад, що організовує освітній процес за 
одним або кількома пріоритетними напрямами чи провадить інноваційну 
діяльність, має право обирати програму з варіантних, затверджених МОН.

23. Навчально-виховний процес у спеціальних дошкільних навчаль-
них закладах здійснюється за окремими програмами й методиками, 
розробленими на основі Державної базової програми та затвердженими 
в установленому порядку.

У таких закладах проводиться корекційно-відновлювальна робота з 
предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, соціально-
побутової та комунікативної діяльності, просторової орієнтації, розвитку 
слухового, зорового, дотикового сприймання, формування мовлення.

24. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується 
планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий пе-
ріод, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником 
закладу та погоджується із відповідним органом управління освітою. 
План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною 
санітарно-епідеміологічною службою.

25. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починаєть-
ся 1 вересня й закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий пе-
ріод — 1 червня по 31 серпня.

26. Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і 
завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Де-
ржавною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або 
особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично 
допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих до-
даткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування ди-
тини з дошкільного навчального закладу.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Держав-
ної базової програми.

організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
27. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчу-

вання дітей, необхідне для їх нормального росту й розвитку із дотриман-
ням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за 
погодженням з Мінфіном.

28. Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі та його 
кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебуван-
ня в ньому дітей.



2�4 2�5

29. Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі 
менше шести годин, організація харчування, його форми й кратність виз-
начаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
30. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі 

здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять 
до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і пере-
дбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних 
оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних 
щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допо-
моги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі 
показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу 
належать: моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного 
розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; організація 
і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілак-
тичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; здій-
снення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням 
раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального на-
вантаження; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи 
серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

31. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує 
належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікуваль-
но-профілактичних заходів.

32. Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлюваль-
ної роботи в дошкільних навчальних закладах компенсуючого та комбі-
нованого типів, які мають спеціальні та санаторні групи, обладнуються 
відповідні кабінети та приміщення.

Учасники навчально-виховного процесу
33. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчаль-

ному закладі є діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники 
вихователів, няні, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

34. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального за-
кладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, 
а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалав-
ра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про 
освіту» — вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я 
якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

35. Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів підляга-
ють атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

36. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу мають 
право: 

• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів робо-
ти з дітьми;

• брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, на-
радах тощо; 

• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експеримен-
тальну, пошукову роботу;

• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• на захист професійної честі та власної гідності.

37. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу 
зобов’язані:

• виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудо-
вого договору;

• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 
поважати гідність дитини та її батьків;

• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 
форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізич-
ного та психологічного насильства.
38. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників до-

шкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством 
та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального за-
кладу.

39. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відпові-
дальність за збереження життя, фізичне й психічне здоров’я вихованців 
згідно із законодавством.

40. Працівники дошкільного навчального закладу проходять періо-
дичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством по-
рядку.

Управління дошкільним навчальним закладом
41. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його 

директор (завідувач).
42. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним нав-

чальним закладом є педагогічна рада закладу. Порядок її створення, склад 
та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту».

43. На посаду керівника дошкільного навчального закладу призна-
чається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педа-
гогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 
стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, 
а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає 
виконанню професійних обов’язків.

44. Керівник дошкільного навчального закладу:
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчаль-

ного закладу, діє від імені закладу, представляє його в державних та 
інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридични-
ми та фізичними особами;

• розпоряджається в установленому порядку майном, коштами до-
шкільного навчального закладу й відповідає за дотримання фінансо-
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вої дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного нав-

чального закладу;
• затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власни-

ком) дошкільного навчального закладу;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм 

і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 
працівників;

• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених за-
коном України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня до-
шкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;

• контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів роз-
витку, виховання й навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 
особливостям, здібностям і потребам;

• підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, 
заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх за-
мінюють;

• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конферен-
ціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

45. Органом громадського самоврядування у дошкільному навчаль-
ному закладі є загальні збори (конференція) колективу, закладу та 
батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного 
разу на рік.
46. Загальні збори (конференція):

• обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, 
встановлюють строк їх повноважень;

• заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, 
голови ради дошкільного навчального закладу, дають їй оцінку шля-
хом таємного або відкритого голосування;

• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-
господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку до-
шкільного навчального закладу.
47. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада до-

шкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом.
Рада дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень 

загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов 
для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 
поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 
морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного 
процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради дошкільного навчального закладу обираються про-
порційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, 
які їх замінюють.

Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, 
якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

48. У дошкільному навчальному закладі може створюватись і діяти 
піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з пред-
ставників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадсь-
кості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов 
ефективної роботи дошкільного навчального закладу. Піклувальна рада 
(у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конфе-
ренції) або ради дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної 
ради обираються на загальних зборах (конференції) дошкільного нав-
чального закладу й працюють на громадських засадах. Очолює піклу-
вальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засідан-
ні із числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх 
доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

основними завданнями піклувальної ради є:
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установа-

ми, організаціями, навчальними закладами, окремими громадяна-
ми, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному 
навчальному закладі;

• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 
корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкіль-
ного навчального закладу;

• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного 
навчального закладу;

• сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охоро-
ну життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

• організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільно-
го навчального закладу;

• стимулювання творчої праці педагогічних працівників; усебічне 
зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним 
закладом;

• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-вихов-
ного процесу.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна 
база дошкільного навчального закладу

49. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального за-
кладу провадиться відповідно до законодавства та його статуту.

50. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального 
закладу провадиться на основі кошторису, який складається й затвер-
джується відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:
• засновника (власника);
• відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фі-
нансування;
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• батьків або осіб, які їх замінюють;
• добровільні пожертвування й цільові внески фізичних і юридич-

них осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.
51. Штатні розписи державних і комунальних дошкільних нав-

чальних закладів затверджуються відповідним органом управління 
освітою, приватних — власником (засновником) на основі Типових 
штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених 
МОН за погодженням з Мінфіном.

52. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу 
включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, об-
ладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цін-
ності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального 
закладу або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.

53. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновни-
ком (власником) може придбавати й орендувати необхідне обладнан-
ня та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, ор-
ганізацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, 
обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освіт-
ньої діяльності згідно із законодавством.

54. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та ста-
тистичної звітності в дошкільних навчальних закладах здійснюється 
відповідно до законодавства.

Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу
55. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних за-

кладів здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої вла-
ди, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Державна 
інспекція навчальних закладів, Рада міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм 
органи управління освітою, органи місцевого самоврядування.

56. Основною формою державного контролю за діяльністю до-
шкільних навчальних закладів є державна атестація, яка проводить-
ся не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому 
МОН.

57. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з нав-
чально-виховним процесом в дошкільних навчальних закладах, вста-
новлюється їх засновником (власником).

Примірний статут дошкільного навчального закладу — 24 квітня 
2003р. №257

Затверджено
Наказом Міносвіти і науки України

Від 24 квітня 2004р. № 257

Примірний статут

дошкільного навчального закладу

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
___________ Засновник (власник) орган 
_____________________________ управління освітою __________
_____________________________ ___________________________
Посада підпис Посада підпис
від _________ 20 __ р. від __________ 20 __ р.

СтатУт

___________________________________________________________
назва дошкільного навчального закладу,
___________________________________________________________
його тип
___________________________________________________________
організаційно-правова форма

Реєстраційний №
Прийнято загальними
Зареєстровано в зборами трудового
______________________________ колективу
 (назва органу виконавчої влади)
_____________ 20 __ р.
свідоцтво про державну реєстрацію № ________________
від «___» __________ 20 ___ р.

І. ЗагальНІ ПоложеННя
1.1. Дошкільний навчальний заклад (далі дошкільний заклад)
___________________________________________________________ 
(повна назва, тип, номер)
створено на підставі рішення ___________________________________
___________________________________________________________
 (рішення місцевих органів виконавчої влади -
___________________________________________________________
 щодо навчальних закладів всіх форм власності)
від «___»__________ 20__ року, № _____________________________
_
1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: ______________________
(індекс,____________________________________________________
___________________________________________________________
 область район, місто, селище, село,
___________________________________________________________
 назва вулиці, № будинку, №№ телефонів)



2�0 2�1

1.3. Засновник(и) дошкільного закладу __________________________
___________________________________________________________
 (вказується засновник(и) закладу)

Засновник(и) або уповноважений ним(и) орган здійснює фінансування дошкіль-
ного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі 
з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх 
господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України 
( 254к/96-ВР ), Законами України «Про освіту» ( 1060-12 ), «Про дошкільну 
освіту» ( 2628-14 ), Положенням про дошкільний навчальний заклад України 
(далі Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
12 березня 2003 р. № 305 ( 305-2003-п ), іншими нормативно-правовими акта-
ми, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановле-
ного зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах 
Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), рахунки в 
банках (для приватних закладів).

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права гро-
мадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, 
догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і 
духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних за-
вдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного 
здоров’я дітей; формування їх особистості,розвиток творчих здібностей та на-
хилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
___________________________________________________________
(вказуються інші завдання, що не суперечать чинному законодавству
___________________________________________________________
та конкретизуються в залежності від типу дошкільного закладу)

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяль-
ність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Поло-
женням ( 305-2003-п ) та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільс-
твом і державою за:

• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 
України «Про дошкільну освіту» ( 2628-14 );

• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її 
змісту, рівня і обсягу;

• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-тех-
нічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фі-
зичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КоМПлеКтУВаННя ДошКІльНого ЗаКлаДУ
2.1. Заклад розрахований на ___________________________________
 (кількість місць)

2.2. Групи комплектуються за _________________________________
віковими (одновікові, різновікові)
___________________________________________________________
сімейними (родинними) ознаками
___________________________________________________________
(інші ознаки для дошкільних закладів компенсуючого, комбінованого 
типів та центрів розвитку дитини)

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:
________________________________________________________ 

(загального розвитку, спеціальні, санаторні, соціально-педагогічно-
го патронату)

2.4. Дошкільний заклад має групи з:
__________________________________________________________

денним, цілодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. 
прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні) 
________________________________ режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ______________________
___________________________________________________________
 (кількість дітей в групах)

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити: 
___________________________________________________________
 (медичну довідку про стан здоров’я дитини,
___________________________________________________________
 медичну довідку про епідеміологічне оточення,
___________________________________________________________
 документи для зарахування до групи компенсуючого типу,
___________________________________________________________
 свідоцтво про народження дитини,
___________________________________________________________
 документа для встановлення батьківської плати)
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та кому-
нальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на 
час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись 
___________________________________________________________
 (за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють);
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__________________________________________________________
(на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 
можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу)
___________________________________________________________
(у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замі-
нюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців)

2.9. ________________________________________________________
(термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про 
відрахування дитини)

2.10. _______________________________________________________
(порядок зарахування та відрахування дітей, умови збереження за ди-
тиною місця у приватному дошкільному закладі)

2.11. _______________________________________________________
(порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату)

III. РежиМ РоБоти ДошКІльНого ЗаКлаДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за: _____________________________
 (п’ятиденним,
_____________________________________________ робочим тижнем
 шестиденним тощо)
протягом ____________________ годин

Вихідні дні__________________________________________________
 (субота, неділя, святкові тощо)

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: ________________
___________________________________________________________
 (початок і закінчення роботи закладу)

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: ___________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 (назва групи, години роботи)

IV. оРгаНІЗацІя НаВЧальНо-ВиХоВНого ПРоцеСУ 
У ДошКІльНоМУ ЗаКлаДІ
4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і за-
кінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі 
проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 
плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи державного та комунального навчального закладу схва-
люється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкіль-
ного закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою 
___________________________________________________________
 (вказується орган управління освітою)

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіаль-
ною санітарно-епідеміологічною службою: _______________________
___________________________________________________________
 (вказується територіальна санітарно-епідеміологічна служба)

4.4. У дошкільному закладі (групі) визначена(і) ___________________
_____________________________ мова(и) навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється 
за програмою(ми) ____________________________________________
(назва програм(и) затвердженої_________________________________
___________________________________________________________
 (ким і коли затверджена)

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріори-
тетними напрямами: ________________________________________
___________________________________________________________
(художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо)

4.7. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги:
_ __________________________________________________________
 (назва послуг, умови надання: платні або безоплатні, на підставі угоди)

V. оРгаНІЗацІя ХаРЧУВаННя ДІтей У ДошКІльНоМУ ЗаКлаДІ
5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування ________________
 (організація,
___________________________________________________________
 що постачає продукти; умови постачання відповідно до санітарно-
___________________________________________________________
 гігієнічних правил і норм)

5.2. У дошкільному закладі встановлено:
___________________________________________________________
(3-х, 4-х разове харчування; умови харчування у групах з короткотрива-
лим перебуванням дітей)
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 
закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 
зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 
медичних працівників та керівника дошкільного закладу.
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VI. МеДиЧНе оБСлУгоВУВаННя ДІтей У ДошКІльНоМУ 
ЗаКлаДІ
6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється 
органом охорони здоров’я на безоплатній основі:
___________________________________________________________
 (назва органу охорони здоров’я)
___________________________________________________________
 (на підставі договору, наказу, контракту тощо)

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, 
в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за 
станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного 
виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та 
правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для ро-
боти медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧаСНиКи НаВЧальНо-ВиХоВНого ПРоцеСУ
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти 
дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, 
медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх за-
мінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та мо-
рального заохочення: _________________________________________
___________________________________________________________
(форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-
виховного процесу)

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, ви-

ховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; захист від 
будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а 
також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

• здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань роз-

витку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу 

та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
• своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному за-

кладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсут-

ності або хвороби дитини;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу прий-
мається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує 
результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан 
якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про пра-
цю, Законами України «Про освіту» ( 1060-12 ), «Про дошкільну осві-
ту» ( 2628-14 ), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:
• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів робо-

ти з дітьми;
• брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, на-

радах тощо;
• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експеримен-

тальну, пошукову роботу;
• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• на захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови конт-

ракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких 

форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізич-
ного та психологічного насильства;

• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних 
з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, за-
гальнополітичної культури;

• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
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7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкіль-
ного закладу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збе-
реження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законо-
давством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 За-
кону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення» ( 4004-12 ) проходять періодичні безоплатні медичні 
огляди _____________________________________________________
___________________________________________________________
(умови проходження оглядів: періодичність, назва медичного закладу, 
що проводить огляд тощо)

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атеста-
ції яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України ( 
z0176-93 ), затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, 
правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують 
посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за 
результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються 
з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРаВлІННя ДошКІльНиМ ЗаКлаДоМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником 
(власником) _________________________________________________
(вказується структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади)

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює 
його завідуючий (директор), який призначається і звільняється з поса-
ди засновником(ами) або уповноваженим ним органом управління осві-
тою з дотриманням чинного законодавства.
Керівник дошкільного закладу:

• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,визначених Зако-
ном України «Про дошкільну освіту» ( 2628-14 ), та забезпечення рів-
ня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших 

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 
фізичними особами;

• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами до-
шкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисциплі-
ни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контро-
лює їх виконання;

• затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (влас-
ником) дошкільного закладу;

• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм 

і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 
працівників;

• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвит-
ку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особ-
ливостям, здібностям і потребам;

• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних 
зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі педа-
гогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, пе-
дагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть 
входити голови батьківських комітетів.
Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники 
громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх нав-
чальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
Педагогічна рада закладу:

• розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному за-
кладі та приймає відповідні рішення;

• організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень 
науки, передового педагогічного досвіду;

• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогіч-
них працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб до-
шкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить _____________на рік.
 (не менше 4-х)
Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі 
сільських малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до 
територіальних педагогічних рад на базі однієї зі шкіл.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 
колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які склика-
ються не рідше одного разу на рік.
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Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного за-
кладу ____________________, батьків _________________________
Термін їх повноважень становить ______________________________
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю
голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:

• приймають Статут, зміни і доповнення;
• обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлю-

ють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного за-

кладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шля-
хом таємного або відкритого голосування;

• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансо-
во-господарської діяльності дошкільного закладу;

• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 
дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у 
малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть викону-
вати загальні збори).
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому 
бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного 
закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розгля-
дає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміц-
нення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюд-
жету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального 
заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і 
форми роботи з педагогічної освіти батьків;
__________________________________________________________
(визначаються інші функції, що не суперечать чинному законодавству)

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самов-
рядування, який формується з представників органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих грома-
дян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забез-
печення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада (у складі ________ осіб) створюється за рішенням 
загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної 
ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працю-
ють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який 
обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклу-
вальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як 
правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:

• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установа-
ми, організаціями, навчальними закладами, окремими громадяна-

ми, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільно-
му закладі;

• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортив-
ної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази до-
шкільного закладу;

• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільно-
го закладу;

• сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охо-
рону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

• організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкіль-
ного закладу;

• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним за-

кладом;
• сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-вихов-

ного процесу.

IX. МайНо ДошКІльНого ЗаКлаДУ
9.1. Відповідно до рішення ___________________________________ 
 (вказується орган виконавчої влади)
№ _________ від «__»______________ 20__ р. дошкільному закладу
передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, 
комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та 
ігрові майданчики ___________________________________________
__________________________________________________________
 (інші матеріальні цінності)

9.2. Рішенням ______________________________________________
 (вказується орган виконавчої влади)
№ _________ від «__»______________ 20__ р. дошкільному закладу
виділена присадибна ділянка площею __________________________

9.3. Дошкільний заклад має службове житло _____________________
_____________________________________ для працівників закладу.
 (назва приміщення)

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ
10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

• засновника (власника);
• відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у роз-

мірі, передбаченому нормативами фінансування;
• батьків або осіб, які їх замінюють;
• добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних 

осіб;
___________________________________________________________
 (інші надходження, не заборонені чинним законодавством)
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10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником(ами) має право:
• придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із за-
конодавством.

10.3. Статистична звітність _______________________ про діяльність
 (форма звітності)
дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкіль-
ному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими ак-
тами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 
виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.
За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється: 
___________________________________________________________
 (самостійно або через централізовану бухгалтерію)

XI. КоНтРоль За ДІяльНІСтЮ ДошКІльНого ЗаКлаДУ
11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є 
державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, 
встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог 
щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими 
органами виконавчої влади:
___________________________________________________________
 (вказується орган управління, що здійснює контроль)

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчаль-
но-виховним процесом:
___________________________________________________________
 (встановлюється засновником дошкільного закладу)

Керівник закладу підпис печатка

Положення про навчально-виховний 

комплекс «дошкільний навчальний 

заклад — загальноосвітній навчальний 

заклад», «загальноосвітній навчальний 

заклад — дошкільний навчальний заклад»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 березня 2003 р. № 306

Київ

Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс 
«дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад», 
«загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад»

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс «дошкіль-

ний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загаль-
ноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» (до-
дається).

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Інд.  28

Положення про навчально-виховний

комплекс «дошкільний навчальний 

заклад — загальноосвітній навчальний 

заклад», «загальноосвітній навчальний 

заклад — дошкільний навчальний заклад»

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р. № 306

Загальна частина
1. Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — 

загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний 
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заклад — дошкільний навчальний заклад» (далі — навчально-виховний 
комплекс) –– це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права грома-
дян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

2. Діяльність навчально-виховного комплексу провадиться відповідно до 
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, цього 
Положення та власного статуту.

3. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:
• створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного 

віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміц-
нення її фізичного й психічного здоров’я;

• формування основних норм загальнолюдської моралі;
• створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної 

дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкіль-
ної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

4. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має само-
стійний баланс, печатку, штамп, рахунки в установах банків.

Створення, комплектування та організація діяльності навчально-
виховного комплексу

5. Навчально-виховний комплекс створюється за рішенням місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів до-
шкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної осві-
ти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базо-
вого компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої 
підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної серед-
ньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибле-
ним вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, пришкіль-
ний інтернат для учнів, які проживають у віддалених районах, тощо.

Навчально-виховний комплекс може мати спеціалізацію (художньо-
естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу тощо).

Для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку, тривалого лікування та реабілітації, можуть створюватися 
навчально-виховні комплекси спеціального та санаторного типу.

7. Навчально-виховний комплекс може входити до складу об’єднання 
(комплексу) з іншими навчальними закладами.

8. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у нав-
чально-виховному комплексі встановлюється засновником (власником) 
на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погод-
женням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх 
замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

9. Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного ком-
плексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній 
основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до території об-
слуговування.

До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, 
із шести років.

10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, 
умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховно-
му комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкіль-
ний навчальні заклади.

11. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільно-
го віку, учнів у навчально-виховному комплексі здійснюються відповідно до 
законодавства.

12. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його підрозділів), вста-
новлюється засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.

13. Навчально-виховний комплекс провадить свою діяльність відповідно 
до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий 
період для дошкільного підрозділу.

14. Навчально-виховний процес в дошкільному підрозділі навчально-
виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання й 
навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, у шкільному — рег-
ламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових 
навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердже-
них МОН. Організація навчально-виховного процесу в навчально-виховно-
му комплексі здійснюється відповідно до положення про дошкільний, за-
гальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

Управління навчально-виховним комплексом
15. Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор.
Директор та заступник (заступники) директора навчально-виховного 

комплексу призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до 
законодавства. 

Заступник директора, який відповідає за діяльність дошкільного підроз-
ділу, повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту.

16. Для вирішення основних питань діяльності навчально-виховного 
комплексу створюється колегіальний орган управління — педагогічна рада 
та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються 
положеннями про загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та ста-
тутом навчально-виховного комплексу. Відповідно до статуту можуть ство-
рюватися піклувальна рада, батьківський комітет тощо, положення про які 
розробляє і затверджує МОН.

17. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному 
комплексі є діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні, медичні та 
інші працівники й спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки, 
визначаються законодавством про освіту, працю, статутом навчально-ви-
ховного комплексу.

18. Права, обов’язки, атестація, соціальні гарантії педагогічних праців-
ників навчально-виховного комплексу визначаються Законами України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
іншими нормативно-правовими актами.

Трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з посади пе-
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дагогічних та інших працівників), педагогічне навантаження, інші види 
педагогічної діяльності визначаються законодавством про працю, освіту та 
іншими нормативно-правовими актами.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 200�р. №�06.
19. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу 

провадиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази навчально-виховного 

комплексу фінансуються за рахунок коштів його засновника (власника).
20. Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуються в окре-

мих будівлях (початкові класи можуть бути в одній будівлі із дошкільними 
групами), які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним 
нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяль-
ності дітей дошкільного віку та учнів, а також відповідати вимогам Типо-
вих переліків обов’язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів.

21. Штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються 
відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нор-
мативів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном 

Про прийом до 1 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів — від 07 квітня 2005 р. 

№204

Наказ МОН України 
№ 204 від 07.04.2005 р.

На виконання п.2 ст.18,  п.1 ст.20 Закону України «Про 
загальну середню освіту» з метою забезпечення права на 
освіту та належної організації  і  проведення прийому дітей 
до 1 класу 

НАКАЗУю:
1. До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховувати ді-
тей, як правило, з 6 років.
2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу 
(крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурсній основі, як прави-
ло, відповідно до території обслуговування.
3. Для зарахування дитини до 1 класу батьками або особами, які їх за-
мінюють, подаються заява на ім’я директора загальноосвітнього нав-
чального закладу, копія свідотства про народження дитини та медична 
картка встановленого зразка.
4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків 

або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, 
про заробітню плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розви-
ток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі. 
5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тес-
тувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння 
навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.
6. Прийом дітей до 1 класу спеціалізованого навчального закладу здій-
снюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання 
дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-
інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 
від 19.06.2003р. №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
04.07.2003р. за 547/7868.
7. Наказ про зарахування дитини до 1 класу загальноосвітнього нав-
чального закладу видається директором на основі поданих документів, 
як правило, до початку навчального року.
8. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загально-
освітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформ-
ляється особова справа.
9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і на-
уки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів» від 06.05.2001 №365
10. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства 
освіти й науки України.
11. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управ-
лінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій довести наказ до відома місцевих органів уп-
равління освітою, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та 
забезпечити виконання його вимог.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Огнев’юка В.О.

Міністр  С.М. Ніколаєнко

Про затвердження Положення про психо-

логічну службу системи освіти України — 

від 0� травня 1���р. №127

НАКАЗ
Міністерства освіти України
Від 3 травня 1999р. №127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 1999р. За №922/4215

Зміни тексту:Наказ МОН №386 15.08.2000
Наказ зареєстровано №570/5761 09.07.2001
МОН №439 07.06.2001
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На виконання статей 21, 22 Закону України «Про освіту», з метою 
організації діяльності психологічної служби та соціально-педагогічного 
патронажу у системі освіти

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про психологічну службу системи освіти 

України (додається).
2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням ос-

віти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адмініст-
рацій — забезпечувати управління діяльністю обласних, районних (місь-
ких) центрів практичної психології і соціальної роботи (постійно).

3. Українському науково-методичному центру практичної психоло-
гії і соціальної роботи (Цушко І.І.) — здійснювати науково-методичне 
забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти, забезпе-
чувати дотримання державних вимог до змісту її діяльності, форм і ме-
тодів роботи практичних психологів і соціальних педагогів (постійно).

4. Вважати Положення про психологічну службу в системі освіти Ук-
раїни, затверджене наказом Міністерства освіти України від 01.07.93 № 
230 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.07.93 за № 101 
таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого за-
ступника міністра Андрущенка В.П.

Міністр В.О.Зайчук

Положення про психологічну

службу системи освіти України

Затверджено
Наказ Міністерства

освіти України
03.05.99 № 127

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 1999 р.

за № 922/4215

1. Загальні положення
1.1. Психологічна служба (далі — служба) в структурі освіти є скла-

довою частиною державної системи охорони фізичного і психічного 
здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення 
оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

1.2. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психо-
фізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з ура-
хуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших 

індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та са-
мовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчаль-
них закладів.

1.3. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією 
України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, За-
коном України «Про освіту», чинним законодавством України та цим 
Положенням.

1.4. Діяльність служби в системі освіти України забезпечується 
практичними психологами (соціальними педагогами), які мають вищу 
спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до 
педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, ко-
ристуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

1.5. Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони 
здоров’я, соціального захисту, сім’ї та молоді, внутрішніх справ, нши-
ми зацікавленими відомствами, а також — із громадськими і благодій-
ними організаціями.

1.6. Це Положення регламентує загальну структуру та функції пси-
хологічної служби в системі освіти України в цілому і є основою для 
діяльності наявної мережі служби управлінь та відділів освіти держав-
них адміністрацій.

1.7. Посади практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться 
в штати дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчаль-
них закладів за рішенням районних (міських) відділів освіти, управлінь 
(комітетів) професійно-технічної освіти, за умови наявності спеціалістів 
з фаховою освітою, в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом 
витрат навчальних закладів, згідно з нормативами чисельності прак-
тичних психологів (соціальних педагогів) підрозділів системи освіти 
(додаток).

2. основні завдання
2.1. Завдання психологічної служби системи освіти України полягають:

• у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвит-
ку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формуван-
ня у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

• у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її 
психолого-педагогічного вивчення;

• у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистіс-
ному розвитку дитини.
2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:

• діагностика — психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп 
та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку 
дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх 
розвиток та навчання;

• корекція — здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з 
метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному 
розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, 
подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально 
корисної життєвої перспективи;
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• реабілітація — надання психолого-педагогічної допомоги дітям, під-
літкам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали 
від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяж-
кі хвороби, стреси переселення, зазнали насильства тощо), з метою 
адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

• профілактика — своєчасне попередження відхилень у психофізично-
му розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, 
запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі 
тощо; 

• прогностика — розробка, апробація і застосування моделей поведін-
ки групи та особистості в різних умовах, проектування змісту й на-
прямків індивідуального розвитку дитини та складання на цій основі 
життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових 
взаємин та освітньої ситуації у регіоні.
2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на 

трьох рівнях:
• науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і 

формування особистості дитини з метою розробки методів і методик 
професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної 
школи;

• прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечен-
ня процесу навчання і виховання, включаючи розробку навчальних 
програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфі-
кації фахівців;

• практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, 
соціальних педагогів у навчальних закладах.
2.4. Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:

• консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-ви-
ховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, 
допомога органам державного управління в плануванні освітньої 
діяльності;

• просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної 
культури в навчальних закладах та сім’ї;

• превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході 
вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або як 
окремий предмет), метою якого є формування в учнів орієнтації на 
здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика 
алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

�. Структура та управління психологічною службою
3.1. Психологічна служба в системі освіти України складається з трь-

ох основних ланок:
• Українського науково-методичного центру практичної психології і 

соціальної роботи: обласних, районних (міських) центрів практич-
ної психології і соціальної роботи або головних психологів районних 
(міських) методичних кабінетів: практичних психологів, соціальних 
педагогів, які працюють у навчальних закладах.
3.2. Науково-методичне керівництво психологічною службою систе-

ми освіти здійснює Український науково-методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи, який створюється Міністерством освіти 
України та АПН України і діє на підставі Статуту.

3.3. Обласні центри практичної психології і соціальної роботи ство-
рюються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управлін-
нями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій і методично підпорядковуються Українському науково-
методичному центру практичної психології і соціальної роботи.

Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи інститутів 
удосконалення вчителів або як юридичні особи.

3.4. Районні (міські) центри практичної психології і соціальної ро-
боти створюються районними (міськими) відділами освіти і методично 
підпорядковуються обласним центрам.

Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи методич-
них кабінетів або як юридичні особи.

3.5. Районні і міські центри створюються при наявності у навчаль-
них закладах освіти району (міста) від 20 тис. і більше дітей віком до 18 
років.

Якщо чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або нав-
чаються в загальноосвітніх школах району (міста), менша, то у методич-
ному кабінеті вводиться посада головного психолога.

Відділи освіти таких районів на паритетних засадах можуть створю-
вати міжрайонні центри практичної психології і соціальної роботи.

3.6. Атестація практичних психологів (соціальних педагогів) прово-
диться атестаційними комісіями, що створюються при районних (місь-
ких) центрах та методичних кабінетах, для встановлення (підтверджен-
ня) їх кваліфікаційних категорій згідно з Положенням про атестацію 
педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти 
України від 20.08.93 № 310 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції Ук-
раїни 02.12.93 за № 176.

3.7. Обласним, районним (міським) центрам в установленому поряд-
ку затверджується штатний розпис згідно з нормативами чисельності 
практичних психологів (соціальних педагогів).

3.8. Обласні, районні (міські) центри здійснюють свою діяльність від-
повідно до Положення або Статуту, якщо вони є юридичними особами.

4. Зміст діяльності
4.1. Український науково-методичний центр практичної психоло-

гії і соціальної роботи є головною організацією психологічної служби 
системи освіти України. Він здійснює організаційні, координаційні та 
науково-методичні функції в галузі практичної психології і соціальної 
роботи.

До числа його повноважень належить: 
• науково-методичне забезпечення психологічної служби системи ос-

віти;
• участь в експертизі діяльності, ліцензуванні державних і недержав-

них навчальних закладів та підрозділів психологічної служби сис-
теми освіти;
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• здійснення психометричного нагляду, забезпечення діяльності пси-
хометричної комісії, організація соціально-психологічної експер-
тизи методів, методик, новацій у галузі освіти;

• дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної 
служби, координація науково-прикладних досліджень та методич-
них розробок.
4.2. Центри практичної психології і соціальної роботи (головні пси-

хологи) є основними організаційно-методичними структурами психо-
логічної служби освіти в області, районі (місті).

Вони здійснюють організаційні, координувальні та навчально-ме-
тодичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.

Обласні, районні (міські) центри (головні психологи):
• забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону згід-

но з державними вимогами;
• надають методичну, інформаційну підтримку практичним психоло-

гам, соціальним педагогам;
• беруть участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів 

служби, їх атестації та професійному зростанні, кадровому забезпе-
ченні служби, сертифікації фахівців;

• організовують діяльність методичних об’єднань практичних психо-
логів і соціальних педагогів;

• координують науково-дослідні, практичні дослідження за пріори-
тетними напрямками діяльності психологічної служби;

• беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої полі-
тики в регіоні;

• впроваджують досягнення психологічної науки та передового 
досвіду.
Центри практичної психології і соціальної роботи (головні психо-

логи) організовують діяльність «Телефонів довіри», кабінетів корекції 
кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, профільних 
консультпунктів, реабілітаційних центрів залежно від соціально-пси-
хологічних потреб регіону.

4.3. Практичний психолог навчального закладу:
• бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на 

забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської 
молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я; проводить 
психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в 
період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі 
навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини;

• розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчаль-
но-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, ві-
кових особливостей різних категорій дітей;

• сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних 
орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів 
до свідомого життя;

• здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алко-
голізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед 
підлітків;

• проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корек-
цію девіантної поведінки неповнолітніх;

• формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, бать-
ків, консультує з питань психології, її практичного використання в 
організації навчально-виховного процесу.
4.4. Посада практичного психолога вводиться в дошкільних закладах 

(у т.ч. компенсувального типу), загальноосвітніх школах та школах-інтер-
натах усіх типів, професійно-технічних училищах згідно з нормативами.

4.5. Соціальний педагог навчального закладу:
• здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудо-

вими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з ме-
тою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;

• сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній твор-
чості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню за-
датків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про про-
фесійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;

• залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортив-
но-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організа-
ції, творчі спілки, окремих громадян;

• впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішнь-
осімейних конфліктів, надає потрібну консультативну психолого-
педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризи-
ку, дітей, які потребують піклування тощо.
4.6. Соціальний педагог зараховується у загальноосвітні школи, 

школи-інтернати для дітей, які потребують соціальної допомоги, шко-
ли (ПТУ) соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих 
умов виховання, професійно-технічні училища згідно з нормативами. 
Соціальні педагоги зараховуються у ці навчальні заклади за вакант-
них посад практичних психологів.

4.7. Працівник психологічної служби повинен:
• керуватися Етичним кодексом психолога;
• дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захи-

щати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
• будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісно-

му співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
• пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психоло-

гічних знань педагогічних працівників і батьків;
• зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отри-

маних у процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може 
завдати шкоди дитині чи її оточенню;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, запобігати випад-
кам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної,

консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної 
фахової підготовки або права на таку діяльність;

• знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, 
рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до за-
безпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перс-
пективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
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4.8. Тривалість робочого тижня практичного психолога (соціаль-
ного педагога) — 40 годин. Із них 20 год. відводиться для роботи у 
навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, кон-
сультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота 
тощо) і 20 год — на підготовку до проведення соціально-психологічних 
заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів дослід-
жень, оформлення висновків тощо.

5. Фінансування діяльності
5.1. Фінансування діяльності Українського науково-методичного 

центру практичної психології і соціальної роботи здійснюється Мініс-
терством освіти України та Академією педагогічних наук України 
згідно з установчим договором.

5.2. Фінансування діяльності обласних центрів здійснюється Мініс-
терством освіти Автономної республіки Крим, управліннями освіти 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адмініст-
рацій.

5.3. Фінансування діяльності районних (міських) центрів практич-
ної психології і соціальної роботи (головних психологів) здійснюється 
районними (міськими) відділами освіти.

5.4. Оплата праці практичних психологів (соціальних педагогів), 
працівників центрів, головних психологів здійснюється згідно з чин-
ним законодавством.

5.5. Працівникам психологічної служби закладів освіти виділяєть-
ся окреме приміщення для проведення діагностичної, консультатив-
ної, розвивальної і корекційної роботи.

Директор Українського НМЦ
практичної психології і
соціальної роботи І.І.Цушко

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів) до-
шкільних закладів компенсувального типу, спеціальних загальноос-
вітніх шкіл та шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фі-
зичного або розумового розвитку, шкіл (ПТУ) соціальної реабілітації 
для дітей, які потребують особливих умов виховання, загальноосвіт-
ніх шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної допомоги, — 
1 ставка на навчальний заклад.

Ставка заробітної плати практичних психологів в спеціальних за-
гальноосвітніх школах і школах-інтернатах для дітей, які потребують 
корекції фізичного або розумового розвитку, виплачується за 20 годин 
педагогічної роботи на тиждень.

Про затвердження Положення про психоло-

гічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх 

та інших навчальних закладів — від 1� жовт-

ня 2001 року №6�1.

НаКаЗ
Про затвердження Положення
про психологічний кабінет дошкільних,
загальноосвітніх та інших навчальних
закладів

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України та Ака-
демії педагогічних наук від 15 серпня 2001 р. № 592\33 про забезпечен-
ня розвитку психологічної служби в системі освіти України та з метою 
забезпечення належних умов праці практичним психологам (соціаль-
ним педагогам) навчальних закладів

НАКАЗУю:
1. Затвердити Положення про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів (додається).
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам уп-

равлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій зобов’язати керівників дошкільних, загаль-
ноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої 
освіти виділити окремі приміщення для психологічних кабінетів і за-
безпечити їх відповідним обладнанням та устаткуванням.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника де-
ржавного секретаря Науменка Г.Г.

Державний секретар В.О. Зайчук

ЗатВеРДжеНо
наказ Міністерства

освіти і науки України
від19.10.2001 р. №691

Положення про психологічний кабінет 

дошкільних, загальноосвітніх та інших 

навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти
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1. Загальні положення
1.1. Психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі — навчаль-
них закладів) — це спеціально обладнане приміщення для здійснення 
професійної діяльності практичного психолога (соціального педагога).

1.2. В кабінеті забезпечується своєчасне і систематичне вивчення пси-
хофізичного, соціального розвитку дітей та учнів, мотивів їх поведінки і 
діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих 
та інших індивідуальних особливостей. Кабінет діє з метою виявлення 
й створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку 
й саморозвитку дітей та учнів, сприяє виконанню освітніх і виховних 
завдань навчальних закладів.

1.3. Робота в психологічному кабінеті здійснюється відповідно до 
Положення про психологічну службу системи освіти України, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 
127 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 
922\4215), зі змінами й доповненнями, затвердженими наказом Мініс-
терства освіти і науки України від 07.06.2001 р. № 439 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 09.07.2001 р. за № 570\5761), у тісному 
взаємозв’язку з іншими навчальними кабінетами, з використанням тех-
нічних засобів, методичного, довідкового та роздаткового матеріалу.

1.4. Навчальний заклад забезпечує організаційні, фінансові та ма-
теріальні умови, необхідні для функціонування психологічного кабіне-
ту. Приміщення, обладнання, майно кабінету утримується навчальним 
закладом на безстроковому користуванні та оперативному управлінні.

1.5. У психологічному кабінеті можуть надаватися користувачам до-
даткові платні послуги згідно із законодавством України.

1.6. Дане Положення є обов’язковим для навчальних закладів незалеж-
но від форм власності і визначає загальні вимоги до розташування, облад-
нання, оформлення психологічного кабінету та ведення документації.

1.7. Діяльність у психологічному кабінеті регламентується законами 
України, іншими законодавчими актами, нормативно-правовими доку-
ментами психологічної служби системи освіти України, затвердженими 
в установленому порядку навчальними програмами й планами, а також 
цим Положенням.

2. Призначення психологічного кабінету та вимоги до його оформ-
лення

Психологічний кабінет повинен мати два приміщення: робочий кабі-
нет практичного психолога (соціального педагога) та навчальний психо-
логічний кабінет.

2.1. Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) 
призначений для проведення індивідуальної психодіагностичної, ко-
рекційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної кон-
сультаційної роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, 
батьками; а також для підготовки до занять, тренінгів, виступів; оброб-
ки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і ре-
комендацій.

Робочий кабінет розташовується в зручному для відвідувачів місці. 
На вхідних дверях закріплюється табличка «Практичний психолог» 
(«Соціальний педагог»), на видному місці — графік роботи, затвердже-
ний керівником навчального закладу.

Під робочий кабінет відводиться кімната площею не менше 12 кв.м.
2.2. Навчальний психологічний кабінет призначений для проведен-

ня занять з дітьми та учнями (навчальні курси, факультативні заняття, 
психологічні гуртки, практикуми, тренінги); групової діагностичної, 
розвивальної та психокорекційної роботи з учнями (дітьми), психо-
логічної просвіти педагогічних працівників, батьків; систематичного 
підвищення рівня психологічної культури всіх учасників навчально-
виховного процесу.

Навчальний психологічний кабінет розташовується поруч з робочим 
кабінетом практичного психолога (соціального педагога). На вхідних 
дверях закріплюється табличка з назвою: «Навчальний психологічний 
кабінет» .

2.3. Оформлення психологічного кабінету повинно відповідати реко-
мендованим санітарно-гігієнічним, технічним нормам (освітленості, тем-
ператури, вологості, швидкості руху повітря) та естетичним вимогам.

Психологічний кабінет розташовується в приміщеннях із достатнім 
природним та штучним освітленням, звуковою ізоляцією, необхідною 
кількістю розеток. Кімнати повинні забезпечувати психотерапевтич-
ний ефект. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини, ак-
варіуми, зображення природи тощо.

Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується стелю 
фарбувати у білий колір.

Якщо вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще 
оформляти у прохолодні тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для 
приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, пів-
нічний схід більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло-
оранжевий, пісковий.

Підлога, незалежно від матеріалу, з якого вона зроблена, повинна 
мати темніший колір, ніж стіни.

Приміщення слід оформляти з урахуванням вимог сучасного дизай-
ну. При оформленні психологічного кабінету рекомендується створення 
кольоро-світлової композиції з урахуванням психофізіологічного ефек-
ту кольорів.

�. Матеріально-технічне оснащення
3.1. Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) 

рекомендується укомплектувати:
• меблями: письмовий та журнальний стіл, стільці, 2–3 крісла, шафи 

секційні для зберігання книг, навчально-методичних матеріалів, 
довідково-інформаційної документації, архіву тощо;

• сейфом для зберігання обліково-статистичної документації та до-
кументації для службового використання, аудіо-відео касет, дискет 
тощо;

• килимами для підлоги та пилососом для їх чищення;
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• оргтехнікою: комп’ютером, принтером, ліцензованим програмним 
забезпеченням, сканером, ксероксом, телевізором, диктофоном, 
аудіо-відеотехнікою з достатньою кількістю касет, діагностични-
ми засобами, проекційною апаратурою та пристроями для її вико-
ристання (екран, зашторювання, пульт дистанційного управління 
та ін.), кольорово-освітлювальною системою, освіжувачем та іоні-
затором повітря, засобами зв’язку тощо;

• канцелярськими приладдями: папером (білим та кольоровим) фор-
мату А-4, блокнотом А-3, фліп-чартом, маркерами, фломастерами, 
матеріалами для творчих занять (клей, пластилін, фарби, іграшки, 
ляльки та ін.) тощо.
3.2. Обладнання навчального психологічного кабінету. Робочі міс-

ця учнів (дітей) і практичного психолога (соціального педагога) облад-
нуються відповідно до вимог наукової організації праці, ергономіки, з 
дотриманням правил техніки безпеки. Вони обладнуються з урахуван-
ням специфіки діяльності кабінету:

• психодіагностична робота, викладання навчальних курсів, психо-
логічна просвіта учасників навчально-виховного процесу. Робочі 
місця учнів (дітей) — столи, які зручно переміщувати по кабінету. 
З шаф найбільш зручними є секції, що мають пересувні полички і 
напівполички;

• психологічні тренінги, практикуми, розвантаження, психотерапія. 
Приміщення устатковується 10-15 м’якими кріслами з високими 
підголовниками і вмонтованими в них гніздами для підключення 
індивідуальних наушників, килимом для підлоги, природно-деко-
ративними елементами (рослини, акваріуми, фонтани) тощо.
Навчальний психологічний кабінет багатопрофільного використан-

ня може обладнуватись і іншим устаткуванням, виходячи зі специфі-
ки діяльності та функціонального призначення.

3.3. Психологічний кабінет оснащується комплектами підручників 
по класам (групам), навчально-методичних посібників, методичних 
рекомендацій, затверджених навчальних програм, фахових періодич-
них видань (журнали «Практична психологія та соціальна робота», 
«Журнал для батьків», «Обдарована дитина» та ін.), тестових мето-
дик, бланків, допоміжних матеріалів.

3.4. Облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабіне-
ту навчальних закладів здійснюється в установленому порядку.

4. Матеріали та документація кабінету 
Матеріали та документація психологічного кабінету розділяється 

за категоріями:
1. Нормативно-правова.
2. Навчально-методична.
3. Довідково-інформаційна.
4. Обліково-статистична.
5. Для службового використання.
4.1. До нормативно-правових документів належать: закони України, 

постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нака-

зи, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, 
управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій 
щодо діяльності психологічної служби системи освіти України.

4.2. До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, 
навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, 
навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.

4.3. До довідково-інформаційних матеріалів належать: матеріали 
науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні про-
спекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні 
плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, бать-
ками тощо.

4.4. До обліково-статистичних документів належать: облік товар-
но-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи 
практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми 
статистичної звітності встановленого зразка тощо.

4.5. До матеріалів для службового використання належать: індиві-
дуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали 
індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлюваль-
ної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних кон-
силіумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, 
бланки відповідей тощо.

Доступ до обліково-статистичних документів та документів для 
службового використання регулюється завідуючим психологічним ка-
бінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винят-
ком офіційних звернень правоохоронних і судових органів).

Крім того, у психологічному кабінеті має бути наступна інформація:
• список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, 

консультацій медико-психологічного профілю;
• телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практич-

ної психології і соціальної роботи (методистів-психологів).

5. Завідування психологічним кабінетом
5.1. Завідування психологічним кабінетом покладається керівни-

ком навчального закладу на практичного психолога (соціального пе-
дагога).

5.2. Завідуючий кабінетом несе відповідальність за зміст роботи 
психологічного кабінету, планування діяльності та ведення докумен-
тації, зберігання та правильне використання обладнання та інших ма-
теріальних цінностей.

5.3. До обов’язків завідуючого психологічним кабінетом входить: 
систематичне поповнення та вдосконалення навчально-матеріальної 
бази кабінету, забезпечення роботи технічних засобів, дотримання 
правил санітарії та гігієни, протипожежної безпеки й поводження з 
електричними приладами.

5.4. За завідування психологічним кабінетом здійснюється доплата 
згідно з законодавством України.
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Про затвердження типового Положення про 

центри практичної психології і соціальної ро-

боти
від 14 серпня 2000р. №385

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

Про затвердження типового положення про центри практичної
психології і соціальної роботи
� метою приведення структури управління психологічною 

службою відповідно до Положення про психологічну службу 
системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 
0�.05.�� р. № 127, зареєстровано у Міністерстві юстиції України

�0.12.�� р. за №�22/4215)

НАКАЗУю:
1. Затвердити Типове положення про центри практичної психології і 

соціальної роботи (додасться).
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управ-

лінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій вжити організаційних заходів щодо створення та функ-
ціонування обласних, районних (міських) центрів практичної психоло-
ги і соціальної роботи або введення відповідних посад методистів, які 
відповідають за психологічну службу, згідно з Типовим положенням (до 
01.09.2000 p.).

3. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкіль-
ної освіти (Романенко В.П.) спільно з Українським науково-методичним цен-
тром практичної психології і соціальної роботи (Цушко І.І.) до 01.09.2000 р. 
розробити та подати на затвердження перелік документації обласних, район-
них (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та зразки 
основної документації, що ведеться центрами або методистами.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
міністра Огнев’юка В.О.

тиПоВе ПоложеННя
про центри практичної психології і соціальної роботи.

1. Загальні положення.
1.1. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, 

Київський та Севастопольський міські, районні (міські) центри прак-
тичної психології і соціальної роботи (далі Центри) є установами осві-
ти, які здійснюють організаційні, координуючі та навчально-методичні 
функції в галузі практичної психології і соціальної роботи.

1.2. У своїй діяльності Центри керуються Конституцією України, 
Законами України, Декларацією прав людини, Конвенцією прав дити-

ни, іншими законодавчими актами, указами Президента України, де-
кретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а 
також цим Положенням.

1.3. Обласні Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи 
інститутів післядипломної педагогічної освіти або як юридичні особи.

1.4. Районні (міські) Центри можуть функціонувати як структурні 
підрозділи методичних кабінетів районних (міських) відділів освіти або 
як юридичні особи.

1.5. Центрам у встановленому порядку затверджується штатний 
розпис відповідно до Положення про психологічну службу системи 
освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України 
від 03.05.99 р. №127 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
30.12.99 р. за №922/4215.

1.6. Взаємовідносини Центрів з юридичними і фізичними особами 
(в тому числі і закордонними) визначаються чинним законодавством та 
укладеними між ними договорами.

1.7. Контроль за діяльністю Центрів покладається на місцеві органи 
управління освітою або інститути післядипломної педагогічної освіти.

2. Мета, основні завдання і функції центрів (методистів).
2.1. Мета діяльності Центрів, методистів, які відповідають за пси-

хологічну службу, полягає в психологічному забезпеченні навчально-
виховного процесу та організації соціально-педагогічного патронажу у 
дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закла-
дах системи загальної середньої освіти.

2.2. Завдання Центрів (методистів) полягають у здійсненні органі-
заційних та навчально-методичних функцій у галузі практичної психо-
логії і соціальної роботи, що сприяють:

• повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на 
кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мо-
тивації до самовиховання й саморозвитку;

• забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її 
психолого-педагогічного вивчення;

• профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистіс-
ному розвитку дитини;

• охороні фізичного й психічного здоров’я дітей та учнів.
2.3. Центри (методисти) організовують роботу регіональних психо-

логічних служб за такими головними напрямками:
• консультативно-методична допомога всім учасникам навчально- ви-

ховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків;
• просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної 

культури в навчальних закладах та сім’ях;
• формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілак-

тика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповноліт-
ніх;

• індивідуальна робота з дітьми й учнями (діагностика, корекція, реа-
білітація, профілактика, прогностика).
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2.4. Основними функціями діяльності Центрів (методистів) є: 
• дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної 

служби закладів освіти;
• науково-методичне забезпечення:
• профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголіз-

му серед учнівської молоді;
• психолого-педагогічної допомоги неблагополучним сім’ям, поперед-

ження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх;
• соціально-психологічної реабілітації дітей, що постраждали внаслі-

док аварії на Чорнобильській АЕС;
• соціально-психологічної допомоги і реабілітації осіб з вадами фізич-

ного і психічного розвитку;
• діагностики, реабілітації та психологічної підтримки дітей, що за-

знали насильства;
• виконання замовлень на науково-дослідні роботи в галузі практичної 

психології та соціальної роботи;
• участь в експертизі діяльності державних і недержавних соціальних 

і психологічних служб регіону;
• здійснення аналізу, оцінки й прогнозу розвитку психологічної служ-

би, участь у формуванні регіональної освітньої політики;
• координація наукових досліджень та методичних розробок, впровад-

ження досягнень психологічної науки та передового досвіду;
• веденая банків даних та розгортання єдиної інформаційної системи 

психологічної служби;
• забезпечення функціонування психометричної комісії, організація 

експертизи психологічних методів, методик, новацій у галузі освіти 
регіону;

• організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів 
і соціальних педагогів навчальних закладів;

• сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівни-
ків психологічної служби;

• удосконалення форм і методів підготовки і підвищення кваліфікації 
працівників психологічної служби регіону;

• проведення короткотривалих курсів, семінарів, тренінгів для со-
ціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників 
навчальних закладів, участь у роботі атестаційних комісій при атес-
тації практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів;

• розробка, виготовлення та тиражування інструментарію для прак-
тичних психологів, соціальних педагогів;

•  соціально-психологічне консультування юридичних, фізичних осіб 
та інша госпрозрахункова діяльність, що не суперечить чинному за-
конодавству.

�. Структура і управління центрами.
Центри очолюють директори (завідуючі), які несуть персональну від-

повідальність за виконання покладених на Центри завдань.
3.1. Директори (завідуючі) обласних Центрів призначаються і звіль-

няються з посад ректорами (директорами) інститутів післядипломної 
педагогічної освіти за погодженням з управліннями освіти та Українсь-
ким НМЦ практичної психології’ і соціальної роботи.

Директори (завідуючі) обласних Центрів, що є юридичними особами, 
призначаються і звільняються з посад начальниками управлінь освіти 
за погодженням з Українським НМЦ практичної психології і соціальної 
роботи.

3.2. Директори (завідуючі) районних (міських) центрів призначають-
ся і звільняються з посад завідуючими районними (міськими) відділами 
освіти за погодженням з обласними центрами практичної психології і 
соціальної роботи.

3.3. Директори (завідуючі) Центрів:
• несуть повну відповідальність за діяльність Центрів;
• розподіляють обов’язки між працівниками Центрів; вживають за-

ходів щодо заохочення працівників або накладення стягнень у разі 
невиконання ними службових обов’язків;

• діють від імені Центрів, представляють їх в усіх установах та органі-
заціях;

• розпоряджаються коштами та майном Центрів, що є юридичними 
особами, відповідно до чинного законодавства.
3.4. Центри можуть складатися з таких основних структурних 

підрозділів:
• відділів управління, аналізу й прогнозування;
• навчально-методичних відділів;
• відділів соціально-психологічного забезпечення навчально-виховно-

го процесу, якщо посади практичних психологів (соціальних педа-
гогів) передбачені у штатах Центрів, а не в закладах освіти району 
(міста).
3.5. На базі Центрів залежно від соціально-психологічних потреб ре-

гіонів створюються:
• групи швидкого реагування, що надають соціальну і психологічну 

допомогу в екстремальних ситуаціях (аварії, катастрофи, стихійні 
лиха тощо);

• науково-методичні ради з практичної психології;
• психометричні комісії;
• «Телефони довіри»;
• кабінети корекції кризових станів;
• психологічні (сімейні) консультації;
• тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт.

4. Права та обов’язки центрів (методистів).
4.1. Центри (методисти) мають право:

• визначати зміст своєї діяльності з урахуванням державних норм і 
стандартів;

• проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
• погоджувати та затверджувати програми психологічної просвіти 

учасників навчально-виховного процесу;
• рецензувати документи з питань прогнозування розвитку психоло-
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гічної служби, навчання та виховання учнів у навчальних закладах 
освіти;

• одержувати у визначеному порядку від місцевих центрів практичної 
психології і соціальної роботи (методистів), практичних психологів і 
соціальних педагогів навчальних закладів освіти всіх форм власності 
необхідні матеріали для виконання своїх завдань;

• направляти у навчальні заклади своїх працівників з метою вивчення 
досвіду роботи психологічної служби, проведення експерименталь-
ної роботи, надання навчально-методичної практичної допомоги;

• вести госпрозрахункову діяльність, стимулювати інноваційні розроб-
ки у галузі практичної психології і соціальної роботи;

• здійснювати необхідні заходи для об’єктивної оцінки стану навчан-
ня, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації 
працівників психологічних служб;

• організовувати спільно із закордонними науково-методичними цен-
трами перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування пси-
хологів і соціальних педагогів;

• проводити науково-практичні конференції і семінари з теорії та прак-
тики психології і соціальної роботи; 

• залучати за згодою висококваліфікованих психологів, викладачів, 
науковців, працівників міністерств і відомств, які працюють з дітьми 
і молоддю, до співпраці з Центрами в різних напрямках роботи;

• здійснювати видавничу діяльність, випуск навчальної та науково-ме-
тодичної літератури, експрес-інформації, бюлетенів, психологічного 
інструментарію тощо;

• надавати психологічні, педагогічні консультації для дітей, педаго-
гічних працівників, батьків та різних категорій населення.
4.2. Директори (завідуючі) Центрів зобов’язані:

• створювати належні умови для продуктивної праці співробітників, 
дотримуватися законодавства про працю, правил та норм охорони 
праці, техніки безпеки, соціального страхування;

• здійснювати заходи щодо удосконалення організації праці співробіт-
ників;

• директори (завідуючі) Центрів, що є юридичними особами, повинні 
забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згід-
но з чинним законодавством.

5. Майно та фінансово-господарська діяльність центрів.
5.1. Майно Центрів, що є юридичними особами, становлять основні 

та оборотні фонди, а також цінності, вартість яких відображається у са-
мостійних балансах Центрів.

5.2. Майно Центрів закріплюється за ними власником на правах опе-
ративного управління.

5.3. Джерелами формування майна Центрів є:
• майно, передане їм органами державного управління освітою;
• доходи, одержані від різних видів фінансово-господарської діяль-

ності;
• капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

• безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, під-
приємств і громадян.
5.4. Центри мають право здавати в оренду відповідно до чинного за-

конодавства матеріальні цінності, які їм належать, ставити і списувати 
їх з балансу.

5.5. Фінансово-господарська діяльність Центрів здійснюється на ос-
нові їх кошторисів.

5.6. Аудит фінансової діяльності Центрів здійснюється згідно з чин-
ним законодавством України.

6. Міжнародне співробітництво
6.1. Центри, що є юридичними особами, відповідно до чинного зако-

нодавства мають право укладати угоди й договори про співробітництво, 
встановлювати прямі зв’язки з відповідними центрами, навчальними 
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 
відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на те-
риторії України, так і за її межами.

6.2. Центри мають право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки 
на основі самостійно укладених угод про обмін працівниками, проводи-
ти у встановленому порядку спільні заходи (конференції, семінари), а 
також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного за-
конодавства.

Наказ щодо планування діяльності, ведення

документації і звітності усіх ланок

психологічної служби — від 27 серпня 2000 р. 

№ 1/�-�52.

Міністру освіти Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти обласних,

Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
14.08.2000 р. КА 385 та на численні запити з місць щодо планування 
діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної 
служби системи освіти України з метою удосконалення роботи респуб-
ліканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (мето-
дистів) практичної психології і соціальної роботи, практичних психо-
логів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та 
інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Мініс-
терство освіти і науки України рекомендує:

1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним пла-
ном роботи (додатки 1–2). Річний план роботи психологічної служби є 
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окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місце-
вого органу управління освітою.

При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:
• участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, на-

казів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;
• пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педа-

гогічного колективу;
• специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;
• спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціаль-

ного педагога) навчального закладу.
2. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психо-

логічної служби (додаток 3):
• для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних за-

кладів — за чверть;
• для районних (міських) центрів (методистів) за півріччя;
• для обласних центрів практичної психології і соціальної роботи за 

навчальний рік.
Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи 

практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).
Регіональні центри (методисти) практичної психології і соціальної 

роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають 
інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або мето-
дистів (додатки 5–8).

3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних за-
кладів вести таку документацію:

• індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 9);
• протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);
• журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної 

роботи (додаток 12);
• журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);
• журнали щоденного обліку роботи (додаток 14);

Крім того,нсобхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11).
Додатки: на 14 арк.

Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

Додаток 1
до листа Міністерства

освіти і науки України
від.______.2000 р. № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО
(ПОГОДЖЕНО)
Директор
__________________________________ 
 (назва навчального закладу)
__________________________________
(підпис) (прізвище, і., п/б)

ПОГОДЖЕНО
(ЗАТВЕРДЖЕНО)
Директор районного (міського) центру
практичної психології (методист)
__________________________________
(підпис) (прізвище, і., п/б)

ПЛАН
роботи практичного психолога (соціального педагога)
___________________________________________________________
 (назва навчального закладу)
___________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по-батькові)
на 200__ – 200__навчальний рік

п\п
Зміст роботи з учнями (дітьми), 
педпрацівниками, батьками, ад-

міністрацією навчального закладу

Термін прове-
дення

Де і з ким
проводиться

1. Психодіагностична робота

2. Консультаційна робота

3. Корекційно-відновлювальна та 
розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Навчальна діяльність

6. Організаційно-методична робота

7. Зв’язки з громадськістю

Примітка: річний план роботи затверджується керівником нав-
чального закладу освіти, у штат якого включена ставка практично-
го психолога (соціального педагога).

Додаток 2
до листа Міністерства 

освіти і науки України
від ______ 2000р. № -_____

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Директор_____________________________
 (назва навчального закладу)
_____________________________________
(підпис) (прізвище, і., п/б)
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ПЛАН
роботи практичного психолога (соціального педагога)
_________________________________________________________
 (назва навчального закладу)
_________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

№
п\п

Зміст роботи з учнями 
(дітьми), педпрацівникамн, 

батьками,
адміністрацією навчального 

закладу

Термін 
проведен-

ня

Де і з ким 
проводить-

ся

Норми 
часу*

1. Психодіагностична робота

2. Консультаційна робота

3. Корекційно-відновлювальна 
та розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Навчальна діяльність

6. Організаційно-методична 
робота

7. Зв’язки з громадськістю

Примітки:
а) проставляються нормативи часу на види робіт, та виконують-

ся практичними психологами (соціальними педагогами) навчальних 
закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України 
від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня,

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр 
практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток 4
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від _____ 2000р. № ______

Нормативи часу на основні види роботи
практичного психолога (соціального педагога)*

№
позиції

Найменування видів робіт Одиниця 
виміру обсягу 

роботи

Нормативи 
часу (год)

1 2 3 4

Органзааційно-методична робота

1 Складання плану роботи: на мі-
сяць на рік

План 2,5
6,0

2. Складання звіту про викона-
ну роботу: за місяць (чверть) за 
півріччя (рік)

Звіт 4,0
8,0

3. Підготовка до проведення 
тренінгів, ділових ігор тощо з 
учнями (дітьми), батьками, пед-
працівниками

Один захід 7,0

4. Підготовка до педагогічних кон-
силіумів

Один захід 5,0

5. Підготовка до виступів на бать-
ківських зборах, педагогічних 
нарадах, семінарах для педаго-
гів

Один захід 3,0

6. Підготовка до проведення ви-
ховних годин з учнями (дітьми), 
навчальних занять (курси за 
вибором, факультативи, гуртки)

Один захід 3,0

7. Робота в бібліотеці, самопідго-
товка

Місяць 8,0

8. Консультації в навчально-мето-
дичних та наукових центрах (за-
кладах)

Один захід 5,0

9. Участь в навчально-методичних 
семінарах (нарадах) психологів 
(соціальних педагогів)

Місяць 8,0

Психодіагностична робота

10. Індивідуальна психодіагности-
ка (обстеження, обробка резуль-
татів, оформлення висновків і 
рекомендацій)

Один учень 
(дитина), 

педпрацівник, 
батько

6,0

1 2 3 4
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11. Групова психодіагностика, со-
ціально-психологічні досліджен-
ня (обстеження, обробка резуль-
татів, оформлення висновків і 
рекомендацій)

Один клас 
(група дітей), 
група педпра-

цівників, 
батьків

16,5

Консультаційна робота

12. Індивідуальне консультування: 
а) учнів (дітей) у т.ч.: 
· дошкільного віку;
· початкових класів;
· середніх класів;
· старших класів;
б) педпрацівників;
в) батьків;

Одна бесіда

1,0
1,0

1,5 2,0
1,5 2,0

13. Профконсультації з учнями 
(включаючи бесіди з батьками, 
педагогами) без проведення пси-
ходіагностичної роботи, у т.ч.:
· середніх класів;
· старших класів;

Один учень

3,0 
5,0

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

14. Корекційно-відновлювальа та 
розвивальна робота з учнями 
(дітьми) у т.ч.:
а) індивідуальна;
б) групова.

Один учень 
(дитина)
Один клас 
(група)

30,0 
40,0

15. Проведення ділових ігор, тренін-
гів для педпрацівників, батьків

Одна група 40,0 

Психологічна просвіта

16. Виступи перед учнями (дітьми), 
педпрадівниками, батьками, в 
установах та організаціях тощо

Один виступ Фактично 
використа-

ний час

Навчальна діяльність

17. Викладання навчального ма-
теріалу за програмами курсів за 
вибором, факультативів, гуртків

Одне заняття 1,0

Зв’язки з громадськістю

18. Відвідування учнів (дітей) вдо-
ма, бесіди з батьками

Один захід 2,0

19. Відвідування батьків за місцем 
роботи

Один захід 3,0

20. Вирішення питань з місцевими 
органами виконавчої влади та 
громадського самоврядування

Один захід 2,5

* Примітки:
• Приводяться упорядковані під звітність практичного психолога 

(соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром 
продуктивності Міністерства праці України та затверджені нака-
зом Міністерства освіти України від 07.12.95 р, № 339.

У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але ви-
конувалися практичними психологами (соціальними педагогами), про-
ставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносять-
ся до їх посадових обов’язків.

Додаток З
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від ________2000р. № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Директор_________________________
 (назва навчального закладу)
_________________________________
(підпис) (прізвище, і., п/б)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
про роботу практичного психолога (соціального педагога)
________________________________________________________
 (назва навчального закладу)
________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)
за_______чверть 200__- 200__навчального року

№
п/п

Основні види роботи К-сть чол. К-сть 
класів 
(груп)

1 2 3 4
І. Індивідуальна психодіагностика:

а) учнів (дітей) всього: у т.ч. — дошкіль-
ного віку; 
- початкових класів; 
- середніх класів; 
- старших класів. 
б) педпрацівників. 
в) батьків.

2. Групова психодіагностика, соціально-
психологічні дослідження серед:
а) учнів (дітей) всього: у т.ч. — дошкіль-
ного віку; 
– початкових класів; 
– середніх класів; 
– старших класів. 
б) педпрацівників. 
в) батьків.
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3. Індивідуальне консультування:
а) учнів (дітей) всього:
- у т.ч. дошкільного віку; початкових 
класів;
- середніх класів;
- старших класів;
б) педпрацівників;
в) батьків..

4. Корекційно-відновлювальна та розви-
вальна робота з учнями (дітьми):
а) індивідуальна (всього):
- у т.ч. дошкільного віку;
- початкових класів; 
- середніх класів; 
- старших класів; 
б) групова (всього): 
у т.ч. — дошкільного віку; 
- початкових класів; 
- середніх класів; 
- старших класів.

5. Проведення ділових ігор, тренінгів для: 
а) педпрацівників; 
б) батьків.

6. Психологічна просвіта, виступи перед: 
а) учнями (дітьми); 
б) педпрацівниками; 
в) батьками.

7. Навчальна діяльність (кількість годин):
курси за вибором; 
факультативні заняття; 
гурткова робота.

8. Зв’язки з громадськістю, відвідування 
(кількість заходів): 
учнів (дітей) вдома; 
батьків за місцем роботи; 
органів виконавчої влади та громадсько-
го самоврядування.

Примітки.
Статистичний звіт про роботу:
а) практичним психологом (соціальним педагогом) навчального закла-

ду освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної 
психології і соціальної роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя 
подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Ук-
раїнський НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Додаток 6
до листа Міністерства 

освіти та науки України
від ________2000р. № ______

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів) загаль-
ноосвітніх навчальних закладів _________________________району
___________________області

Загальноосвіт-
ні навчальні 

заклади з 
чисельністю 

учнів

Місто Село

К-сть 
навч. 
закл.

Кількість ставок К-сть 
навч. 
закл.

Кількість ставок

п
си

х
ол

ог
.

с/
п

ед
аг

ог
ів

всьо-
го

п
си

х
ол

ог
.

с/
п

ед
аг

ог
ів

Всьо-
го

до 200

понад: 200

300

400

500

700

900 «

1100

1300

1500

1700

Школи-інтер-
нати для дітей, 
які потребують 
соціальної 
допомоги

Спеціальні 
школи (ін-
тернати) для 
дітей, які пот-
ребують корек-
ції фізичного 
розвитку.
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Санаторні шко-
ли для дітей, 
які потребують 
тривалого ліку-
вання.

Школи со-
ціальної 
реабілітації 
для дітей, які 
потребують 
особливих умов 
виховання.

Всього:

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)
інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти
________________району_____________ області

ПТНЗ з чисельністю 
учнів: 

Місто Село

К-сть 
навч. 
закл

Кількість 
ставок

К-сть 
навч. 
закл

Кількість 
ставок

п
си

х
ол

ог
. с/

пе-
да-
го-
гів

вс
ьо

го

п
си

х
ол

ог
. с/

пе-
да-

гогіі вс
ьо

го
до 400

понад: 400

500

600

ПТШ соціальної реа-
білітації

МНВК з чисельністю 
учнів:

до 400

понад:400

500

600

Всього:

Чисельність практичних психологів
дошкільних навчальних закладів ______________________району
_____________________області

Дошкільні заклади з 
чисельністю груп:

Місто Село

Кількість 
д/за-

кладів

Кількість 
ставок

Кількість 
д/за-

кладів

Кількість 
ставок

до 4

понад: 4

6

8

10

12

Дошкільні заклади 
к о м п е н с у в а л ь н о г о 
типу

Всього:
Примітка: дані таблиць додатку 6 подаються обласними центра-

ми загалом по області та окремо по кожному району.

Додаток 5
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від______2000р. № _____

ІНФоРМацІя
про психологічну службу та діяльність регіональних

центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи у 
200_-200_ навчальному році.

1. Статус центрів:
• підпорядкованість (місцевим органам управління освітою, інститу-

там післядипломної педагогічної освіти (ІППО), юридичні особи);
• штат центрів (кількість посад, кваліфікаційний рівень, вчені ступені);
• структурні підрозділи (телефони довіри, психологічні консультації, 

кабінети корекції кризових станів, профільні консультпункти, реа-
білітаційні центри тощо).
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2. Зведені статистичні дані, що характеризують організаційно-уп-
равлінську діяльність центрів (згідно з додатками 6–8).

3. Професійна підготовка психологічних кадрів за минулий навчаль-
ний рік:

• підготовка, перепідготовка практичних психологів (соціальних пе-
дагогів) ВНЗ області та ЕЛЛО;

• підвищення кваліфікації даних кадрів обласними ІППО та ЦІППО 
АПН України;

• атестовано працівників психологічної служби на вищу, І, II категорії.
4. Участь центрів (регіональних психологічних служб) у реалізації 

державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень коле-
гій Міністерства освіти і науки України.

5. Науково-методичні, нормативні, інформаційні матеріали, підго-
товлені або видані у минулому навчальному році:

• підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті;
• методичні рекомендації для практичних психологів (соціальних пе-

дагогів), педпрацівників, батьків, дітей та учнів;
• накази, розпорядження, положення, інформаційні листи тощо.
6. Проведення масових заходів:
• науково-практичні конференції;
• навчальні семінари для керівників районних (міських) психологіч-

них служб, місцевих органів управління освітою;
• семінари-практикуми для практичних психологів (соціальних педа-

гогів), педпрацівників.
7. Передовий досвід роботи центрів (соціально-психологічні програ-

ми, навчальні технології, авторські школи тощо).
8. Соціально-психологічні дослідження, експериментальна робота:

• тема;
• предмет, об’єкт досліджень;
• час, місце проведення, кількість учасників.

9. Зведені статистичні дані, що характеризують роботу практичних 
психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти за на-
прямками роботи (згідно додатку 3).

10. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними органі-
заціями, засобами масової інформації.

11. Підписка на журнали «Практична психологія та соціальна робо-
та», «Обдарована дитина»:

• навчальними закладами освіти;
• практичними психологами та соціальними педагогами;
• педагогічними працівниками.

12. Перспективи розвитку психологічної служби регіону.
Примітки:
 а) інформація про психологічну службу готується в описовій формі і 

надсилається у роздрукованому вигляді обсягом до 10 сторінок, а також 
у вигляді електронної копії (на дискеті у форматі Word версія 6 або 7);

 б) терміни подачі інформації:
• для районних (міських) центрів (методистів) щорічно до 1 липня;
• для обласних центрів — щорічно до 1 серпня.

Додаток 11
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від ________2000р. № _______

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор___________________________
 (назва навчального закладу)
___________________________________
(підпис) (прізвище, і п/б)

ГРАФІК РОБОТИ
практичного психолога_____________________________________
 (назва навчального закладу)
________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

Дні тижня
Інтервали робочого часу

З______год. По_____год.

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Додаток 12 
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від_________ 2000р. № _____ 

ЖУРНАЛ*
проведення корекційно-відновлювальноі та розвивальної роботи
практичним психологом (соціальним педагогом)
_________________________________________________________
 (назва навчального закладу)

п/п П р і з в и -
ще, ім’я 
учня (ди-
тини)

Форма роботи Темати-
ка робо-
ти

М е т о д и 
роботи

Дата прове-
дення. Облік 
відвідування

індив. групова

Примітка: невід’ємною частиною журналу є затверджені програми 
корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними кате-
горіями учнів (дітей).
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Додаток 13 
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від____________2000р. № ___________

ЖУРНАЛ*
психологічного аналізу уроків (занять) практичним психологом (со-

ціальним педагогом)
_________________________________________________________
 (назва навчального закладу)

Дата спостереження: Клас (група)
«____»________200_ р. _________________

Учитель (вихователь)_______________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

Хід уроку (заняття) чи нав-
чально- виховного заходу

Аналіз спостережень. Висновки та 
рекомендації

1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)

2.Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)

3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)

Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на 
запит адміністрації навчального закладу.

Додаток 14 
до листа Міністерства

освіти і науки України 
від_______2000р. №_____

ЖУРНАЛ
щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога)
________________________________________________________
 (назва навчального закладу)

Дата К-сгь 
год.

Внд 
роботи

Короткий зміст роботи З ким
проводи-

лась

К-сть 
чол.

Додаток 7
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від_______200р. № _____

Мережа районних (міських) центрів практичної психології і соціаль-
ної роботи (методистів) _____________________області.

п/
п

Назва 
району 
(міста)

Чисель-
ність 

вихован-
ців до-

шкільн. 
та 

загально-
осв. навч. 

заклад.

Центри практичної психо-
логії і соціальної роботи

Методисти

район-
ні

к-сть 
ста-
вок

місь-
кі

к-сть 
ста-
вок

р-ну міста

1.

2.

Всього по 
обл.

Додаток 8
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від_______ 2000р. № ______

Освітній рівень практичних психологів (соціальних педагогів) нав-
чальних закладів освіти______________________району області.

п/
п

Назва 
району, 

міста, нав-
чального 
закладу

К
-с

ть
 п

/п
си

х
ол

.,
 с

/п
ед

а-
го

-г
ів

Освіта практичних 
психологів

Освіта соціальних 
педагогів

Спе-
ціаліст, 
магістр

Ба-
ка-

лавр

Ін
ш

а 
ос

ві
та

Спе-
ціаліст, 
магістр

Ба-
ка-

Інша 
осві-

та

ви
щ

а 
ба

зо
ва

 о
св

іт
а

к
у

р
си

п
ер

ек
ва

л
.

ви
щ

а 
ба

зо
ва

 
ос

ві
та

к
у

р
си

п
ер

ек
ва

л
.

1.

2.

Всього:
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Кваліфікаційний рівень практичних психологів (соціальних педаго-
гів) навчальних закладів освіти________________району області.

№
п/
п

Назва 
району, 

міста, нав-
чального 
закладу

К
-с

ть
 п

/п
си

х
ол

.,
 

с/
п

е-
д

аг
ог

ів

Квал. практичних 
психологів

Квал. соціальних 
педагогів.

С
п

ец
.

С
п

ец
. 

II
 

к
ат

.

С
п

ец
. 

І 
к

ат
.

С
п

ец
. 

ви
щ

. 
к

ат
.

С
п

ец
.

С
п

ец
. 

II
 

к
ат

.

С
п

ец
. 

I 
к

ат
.

С
п

ец
, 

ви
щ

. 
к

ат
.

1

2

Всього:

Додаток 9 
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від_____2000р. № _____

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування уч-
нів_________________класу

(дітей______групи)
_________________________________________________________
 (назва навчального закладу)

Соціально-демографічний паспорт учня (дитини) та його (її) сім’ї.

п/п
Дата прове-

дення
Назва мето-

дики
Короткий результат. Висновки 

та рекомендації

Додаток 10
до листа Міністерства 

освіти і науки України 
від________2000р. № _____

Протоколи індивідуальних консультацій практичного психолога (со-
ціального педагога)

________________________________________________________
 (назва навчального закладу)

№
п/п

Дата прове-
дення

Проблема 
звернення

Короткий запис змісту кон-
сультації

Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише 
з дозволу директора районного (міського) центру практичної психоло-
гії і соціальної роботи або методиста.

Про організацію короткотривалого 

перебування дітей у дошкільних навчальних 

закладах — від 17 серпня 2005 р. № 1/�-4�1

МІНІСтеРСтВо оСВІти І НаУКи УКРаїНи
Від 17.08.05 № 1/9-431

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Про організацію короткотривалого перебування дітей у 
дошкільних навчальних закладах

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення 
про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, діти можуть відвіду-
вати дошкільні навчальні заклади за різним режимом перебування, в 
тому числі короткотривалого (до чотирьох годин).

Короткотривале перебування у дитячому садку передбачено для ді-
тей віком від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, які з певних причин не 
можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5–12 го-
дин), і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти.

Режим перебування дітей, в тому числі, короткотривалий, 
обов’язково обумовлюється у статуті дошкільного навчального 
закладу.

Залежно від потреб населення у дошкільному навчальному закладі 
можуть створюватися:

• групи короткотривалого перебування для догляду та загального 
розвитку дітей від 2 років 6 місяців до б років;

• групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п’яти-
річного віку до навчання в школі тощо.
Такі групи можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не 

менш як три місяці на рік).
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Якщо для комплектування окремих груп немає достатньої кількості 
дітей, то їх зараховують до відповідної вікової групи дошкільного за-
кладу, що функціонує за повним режимом перебування.

Кількість дітей у групах короткотривалого перебування визначаєть-
ся відповідно до нормативів наповнюваності, передбачених у статті 14 
Закону України «Про дошкільну освіту».

Прийом дітей здійснює керівник дошкільного навчального закладу 
протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх 
замінюють, за наявності медичної довідки про стан здоров’я дитини, 
довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про 
народження. У заяві батьків або осіб, які їх замінюють, обумовлюються 
час та періодичність перебування дітей у групах, інші умови.

Діти, які відвідують дошкільний навчальний заклад короткотрива-
ло, зараховуються до його спискового складу (журнал обліку щоденно-
го відвідування дітьми групи) та обов’язково включаються до звіту до-
шкільного навчального закладу (форма № 85-к).

Організація навчально-виховної діяльності з дітьми здійснюється 
відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Організація 
та зміст навчально-виховного процесу» від 06.06.2005 № 1/9-306.

Керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах 
короткотривалого перебування дітей здійснюють завідувач дошкільно-
го навчального закладу та вихователь-методист.

Для дітей, які відвідують групи короткотривалого перебування, за 
бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть надаватися додат-
кові освітні послуги у визначеному законодавством порядку.

Штатний розклад комунального дошкільного навчального закладу, 
який має окремі групи короткотривалого перебування, встановлюється 
та затверджується відповідним органом управління освітою на основі 
діючих Типових штатів дошкільних навчальних закладів.

Навантаження вихователів груп короткотривалого перебування виз-
начається відповідно до тижневого педагогічного навантаження (30 го-
дин на тиждень) та тривалості перебування дітей у групі. Наприклад: 1,5 
години перебування дітей — 0,25 ставки вихователя, 3 години — 0,5 ставки 
вихователя тощо (з розрахунку п’ятиденного режиму роботи закладу).

Порядок оплати праці працівників груп короткотривалого пере-
бування дітей здійснюється відповідно до Інструкції про порядок об-
числення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102 та погодженої 
Міністерством праці України, Міністерством фінансів України, Цент-
ральним комітетом працівників освіти і науки України (зі змінами та 
доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Права та обов’язки працівників визначаються посадовими інструк-
ціями, розробленими відповідно до типових кваліфікаційних характе-
ристик з урахуванням умов роботи групи.

Для задоволення зростаючих потреб сільського населення у місце-
вості, де немає приміщень дошкільних навчальних закладів, дозво-
ляється організовувати роботу дошкільного навчального закладу (в тому 
числі і за режимом короткотривалого перебування дітей без організації 

харчування) в орендованих приміщеннях, які відповідають санітарно-
гігієнічним нормам і правилам.

Така оренда може здійснюватися на базі загальноосвітніх навчаль-
них закладів відповідно до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» (прийнятий 10.04.1992 № 2269-ХII, зі змінами та 
доповненнями) та угоди між сільською, селищною та районною радою.

Відкриття закладу здійснюється у встановленому законодавством 
порядку (рішення відповідної сільської ради, реєстрація в державному 
реєстрі, затвердження статуту тощо).

Кількість дітей у таких закладах визначається демографічною си-
туацією. Штатний розклад складається відповідно до діючих Типових 
штатів.

Функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) з корот-
котривалим перебуванням дітей забезпечить їхнє право на здобуття до-
шкільної освіти та якісну підготовку до навчання у школі.

Заступник міністра  В. ОГНЕВ’ЮК

Про організацію навчання учнів 1-го класу на 

базі дошкільного навчального закладу — від 

1� червня 2001р. №1/�-2�1

лиСт МІНІСтеРСтВа оСВІти І НаУКи УКРаїНи

№ 1/9-231 
від 18.06.2001

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської

міських держадміністрацій

Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного 
навчального закладу

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» (651-
14) зарахування дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закла-
ду здійснюється, як правило, з 6 років.

З урахуванням соціально-економічних потреб та з метою забезпечен-
ня оптимальних умов для учнів 1 класу загальноосвітнього навчально-
го закладу їх навчання може здійснюватися на базі дошкільного нав-
чального закладу. Мережа загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладів для організації навчання першокласників визначається від-
повідним органом управління освітою. Прийом і зарахування дітей до 
1 класу здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти науки Украї-
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ни від 06.05.2001 р. № 365 (0365290-01). Клас (група) одночасно є кла-
сом загальноосвітнього та групою дошкільного навчальних закладів. 
Учні 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, 
як правило, враховуються в контингент загальноосвітнього та дошкіль-
ного навчальних закладів.

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні можуть перебувати 
у закладі тільки на період навчальних занять. У цьому випадку вони не 
є вихованцями дошкільного навчального закладу, враховуються лише в 
контингент учнів загальноосвітнього навчального закладу і плата за їх 
утримання в дошкільному навчальному закладі не береться.

Розмір плати за утримання вихованців дошкільного навчального за-
кладу визначається відповідно до чинних нормативних документів.

Керівник загальноосвітнього навчального закладу призначає вчи-
теля для роботи з учнями 1 класу, які навчаються на базі дошкільного 
навчального закладу, та визначає форми внутрішкільного контролю та 
методичного керівництва роботою цього класу.

Оплата праці вчителя провадиться відповідно до чинних норматив-
них документів.

Учитель 1 класу може бути призначеним і на посаду вихователя до-
шкільного закладу для роботи в першу половину дня з учнями цього 
класу (групи) відповідно до режиму роботи дошкільного навчального 
закладу, але не більше як на 0,5 ставки вихователя.

При визначенні чисельності адміністративно-господарського, нав-
чально-допоміжного і обслуговуючого персоналу загальноосвітнього 
навчального закладу клас (учні), що функціонує на базі дошкільного 
навчального закладу, не враховується.

Робота педагогічного і обслуговуючого персоналу організовується 
відповідно до режиму перебування учнів (вихованців) 1 класу (групи) 
у закладі.

Для проведення навчально-виховного процесу з учнями в дошкіль-
ному навчальному закладі виділяються окремі приміщення, що від-
повідають Державним санітарним правилам і нормам утримання, 
устаткування загальноосвітніх навчальних закладів та організації нав-
чально-виховного процесу (2001 р.).

Витрати, пов’язані з поточним утриманням дітей 1-го класу (групи) 
на базі дошкільного навчального закладу, проводяться за кошторисом 
дошкільного навчального закладу.

Підручниками, навчальними посібниками, шкільними меблями та 
іншим навчальним обладнанням відповідно до типового переліку нав-
чального та іншого обладнання навчально-виховний процес забезпе-
чується за рахунок асигнувань, передбачених на вищезгадані цілі для 
загальноосвітнього навчального закладу.

На період канікул можуть створюватися зведені або окремі групи, з 
якими працює вихователь дошкільного навчального закладу.

Для цього кошторисом дошкільного навчального закладу передба-
чається додаткова чисельність вихователів.

Контингент учнів 1 класу, які навчаються на базі дошкільного нав-
чального закладу, у статистичній звітності показуються: zк вихованці 

дошкільного навчального закладу — у формі № 85-К (за винятком тих, 
які відвідують лише навчальні заняття) і як учні загальноосвітнього 
навчального закладу — у формі № ЗНЗ-1, виділивши їх окремим ряд-
ком «у тому числі».

Учні, які закінчили 1 клас на базі дошкільного навчального закладу, 
продовжують навчання у 2 класі загальноосвітньої школи.

Указаний порядок організації навчання учнів 1 класу на базі до-
шкільного навчального закладу й оплати праці вчителів, які залуча-
ються до цієї роботи, застосовуються у загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах державної та комунальної форми власності неза-
лежно від їх типу та підпорядкування.

Міністр В.Г.Кремень

Про організацію роботи з дітьми старшого до-

шкільного віку, які не відвідують дошкільні 

заклади — від 1� грудня 2000 №1/�-510 (лист 

МоН України)
Міністерство освіти і науки 

Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки

обласних, Київської і 
Севастопольської міських
державних адміністрацій
Від 18.12.2000 № 1/9-510

Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, 
які не відвідують дошкільні заклади

Здійснення переходу загальної середньої освіти на новий зміст, 
структуру і термін навчання вимагає перегляду підходів до організа-
ції роботи з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання 
у школі. Особливо це стосується дітей, які не відвідують дошкільні за-
клади. Під підготовкою до школи слід розуміти комплекс педагогічних 
заходів, спрямованих на загальний розвиток комплекс педагогічних 
заходів, спрямованих на загальний розвитое дитини (фізичний, психіч-
ний, розумовий, емоційний, морально-вольовий); створення передумов 
для формування основ загальнонавчальних умінь та навичок (організа-
ційних, інтелектуальних, комунікативних), які забезпечили б дитині 
успішну навчальну діяльність не тільки у першому класі, а і на наступ-
них життєвих етапах.

Державою гарантована безоплатна дошкільна освіта кожній дитині 
у державних та комунальних дошкільних закладах. Але близько 60 
відсотків дошкільників сьогодні з різних причин не відвідують дитячі 
садки. Вони йдуть до школи без належної підготовки, що викликає пев-
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ні труднощі у подальшому систематичному навчанні, збільшує період 
шкільної адаптації, суттєво впливає на стан здоров’я, успішність, ство-
рює нервіні стартові умови. Тому питання організованої підготовки до 
школи дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, виз-
начення закладів, що будуть здійснювати цю роботу вимагає вирішення 
на державному рівні.

Практика показала, що батьки, які виховують дошкільників вдома, 
часто шукають способи отримання освітніх послуг по підготовці дітей 
до школи поза межами системи освіти. Такою ситуацією інколи корис-
туються особи без відповідної професійної підготовки. Вони займаються 
репетиторством з дітьми 4–6 років, організовують групи, гуртки, центри 
з підготовки до школи. При цьому, як правило, в роботі з дошкільника-
ми використовують шкільні методи і прийоми, бо головна мета — раннє 
опанування дітьми предметних знань в максимальному обсязі програми 
1-го класу.

Разом з тим в державі існує розгалужена мережа дошкільних за-
кладів, в яких забезпечення соціальної адаптації та готовності дитини 
до навчання у школі є важливою ділянкою їх роботи. Саме сучасний до-
шкільний заклад за умов оптимального використання його можливос-
тей, розширення деяких функцій, належної координації з боку владних 
структур, підтримки громадськості може вирішити проблеми своеєчас-
ної підготовки дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання 
за режимом та в обсязі, який найбільше влаштовує родину.

З огляду на вищевикладене та з метою створення сприятливих умов 
для організованої підготовки до навчання у школі дітей старшого до-
шкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, Міністерство ос-
віти і науки рекомендує:

1. Щорічно проводити облік дітей старшого дошкільного віку, які не 
відвідують дошкільні заклади.

2. Запровадити різні форми охоплення дітей старшого дошкільного 
віку дошкільною освітою. З цієї метою організовувати їх різнотривале 
перебування у дошкільних закладах, навчально-вихованих комплексах 
«Школа — дошкільний заклад», середнії загальноосвітніх школах (за 
умови відстутності дитячого садка), найближчих до місця проживання 
дитини.

3. Форми організації, режим перебування дітей обирати в залежності 
від регіональної специфіки, місцевих умов, можливостей навчального 
закладу, готовності педагогічних кадрів, контингенту дітей, побажань 
батьків. Умови утримання дітей повинні відповідати діючим санітарно-
гігієнічним нормам. Безпосередню роботу з дітьми здійснюють вихо-
вателі дошкільних закладів, вчителі початкових класів (у дошкільних 
групах при загальноосвітніх школах), які мають відповідну підготов-
ку.

4. Підготовка дітей до школи має відповідати вимогам базового ком-
понента дошкільної освіти і здійснюватись за програмами виховання та 
навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти 
і науки. Така підготовка передбачає фізичний, пізнавальний і особистіс-
ний розвиток дитини, її готовність до взаємодії з навколишнім світом, 

розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які визначають і 
забезпечують легку адаптацію дитини до нового соціального статусу і є 
фундаментальними для новоутворень дошкільного дитинства.

5. За участю педагогічних працівників дошкільного закладу, вчи-
телів початкової школи розширити можливості соціально-педагогічно-
го патронату для дітей, які виховуються вдома, в тому числі з вадами 
психофізичного розвитку. Надавати методичну, діагностичну і кон-
сультативну допомогу сім’ї.

6. Провести протягом I кварталу 2006 року курсову підготовку та 
перепідготовку фахівців для здійснення соціально-педагогічного патро-
нату та роботи з дітьми, які з різних причин не відвідують дошкільні 
заклади.

7. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості 
щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкіль-
ної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних 
формах.

8. Не допускати прийому дітей до першого класу середньої загально-
освітньої школи на конкурсній основі. До школи приймається дитина за 
бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, відповідно до віку, визна-
ченого Законом України «Про загальну середню освіту», і довідки про 
стан її здоров’я.

Заступник міністра В.О. Огнев’юк

Положення про порядок здійснення іннова-

ційної освітньої діяльності — від 07 листопа-

да 2000р. №522 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
№ 522 від 07.11.2000

Про затвердження Положення про порядок здійснення іннова-
ційної освітньої діяльності

Відповідно до п.3 Положення про Міністерство освіти і науки, за-
твердженого Указом Президента України від 07.06.2000 № 773/2000, 
з метою встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої діяль-
ності 

НАКАЗУю:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення інноваційної ос-

вітньої діяльності (додається).
2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, 

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному управ-
лінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управ-
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лінням освіти і науки обласних, Севастопольської міської державних 
адміністрацій, ректорам, директорам вищих навчальних закладів, за-
кладів післядипломної освіти абезпечити організацію інноваційної ос-
вітньої діяльності, у тому числі розпочатої на підставі Положення про 
експериментальний педагогічний майданчик, відповідно до норм цього 
Положення.

3. Наказ Міністерства освіти України від 25.11.99 р. № 399 «Про за-
твердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності» скасувати як такий, що не пройшов державної реєстрації у 
Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Огнев’юка В.О.

Міністр  В.Г.Кремень

Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності

Затверджено 
Наказ Міністерства освіти

і науки України
7 листопада 2000 р. № 522

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2000 р. за № 946/5167

Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства Ук-
раїни, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське 
право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», «Про на-
укову і науково-технічну експертизу», з метою впорядкування іннова-
ційної освітньої діяльності у системі освіти (далі — інноваційна освітня 
діяльність).

1. Загальні положення
1.1. Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюджен-

ня та застосування освітніх інновацій.
1.2. Освітніми інноваціями далі — інновація) є вперше створені, 

вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські 
системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої 
діяльності.

1.3. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнсько-
му, регіональному рівнях та на рівні окремого навчального закладу. Рі-
вень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розроб-
ка, розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю 
змін, що вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування запро-
понованої інновації.

1.4. Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня може здій-
снюватись у системі освіти України. Вона передбачає апробацію інно-
вацій та експериментальну перевірку продуктивності і можливості 
застосування у системі освіти:

• освітніх, дидактичних систем;
• державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкіль-

ної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої осві-
ти, змісту професійно-технічної освіти, нормативної частини зміс-
ту вищої, післядипломної освіти.
1.5. Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може здій-

снюватись у системі освіти окремого регіону (Автономної Республіки 
Крим, області, міст Києва або Севастополя) і передбачає:

• апробацію інновацій, розроблених у ході експериментів регіональ-
ного рівня;

• експериментальну перевірку продуктивності і можливості засто-
сування інновацій (крім тих, що зазначені у п.1.4 цього Положен-
ня).
1.6. Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального 

закладу передбачає:
• застосування інновацій;
• експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосу-

вання інновацій (крім тих, що зазначені у п.1.4 цього Положення) 
у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти.
1.7. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є:

• дотримання майнових і немайнових прав фізичних та юридичних 
осіб, які ведуть інноваційну освітню діяльність, учасників навчаль-
но-виховного процесу, збереження їх життя і здоров’я;

• дотримання фізичними та юридичними особами, які ведуть іннова-
ційну освітню діяльність, своїх майнових і немайнових зобов’язань, 
вимог державних стандартів освіти;

• керованість інноваційної освітньої діяльності;
• готовність керівників та працівників дошкільних закладів освіти, 

навчальних закладів, органів управління освітою до інноваційної 
освітньої діяльності;

• економія ресурсів, потрібних для здобуття освіти, здійснення освіт-
ньої діяльності та управління освітою.

2. Розробка інновацій у системі освіти
2.1. Розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і пере-

вірку продуктивності та можливості застосування шляхом постанов-
ки формувального експерименту.

2.2. Описом інновації є обгрунтування запропонованих ідей та під-
ходів, чітке й повне розкриття їх змісту.

2.3. Формувальним експериментом у системі освіти (далі — експе-
римент) є науково поставлене, кероване перетворення освітньої прак-
тики в умовах, спеціально створених на основі нових ідей та підходів.

2.4. Відповідно до пунктів 1.3 — 1.6 цього Положення у системі ос-
віти проводяться експерименти всеукраїнського, регіонального рівнів 
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та експерименти в окремому вищому навчальному закладі, закладі 
післядипломної освіти.

2.5. Інноваційна ініціатива
2.5.1. З інноваційною ініціативою може виступити фізична або 

юридична особа (особи), що виявляє намір удосконалити або онови-
ти освітню практику, експериментально перевірити продуктивність і 
можливість застосування нових ідей та підходів у системі освіти.

2.5.2. Інноваційна ініціатива може виявлятися шляхом:
• погодження питань проведення експерименту в окремому вищому 

навчальному закладі, закладі післядипломної освіти з його керів-
ником, органами громадського самоврядування;

• складання заявки на проведення експерименту всеукраїнського або 
регіонального рівня та її подання до відповідного органу управлін-
ня освітою.
Інноваційна ініціатива наукового працівника (працівників) або на-

уково-дослідної установи (далі — наукової установи) Академії педаго-
гічних наук України (далі — АПН України) може виявлятися шляхом 
складання заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня 
та її подання до Президії АПН України.

2.5.3. Заявка має містити:
• інформацію про її автора (авторів), за потреби — про науково-

го керівника експерименту (адреса, телефон, місце роботи, поса-
да, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий 
ступінь);

•  формулювання теми дослідно-експериментальної роботи;
• визначення мети й завдань, гіпотези дослідно-експериментальної 

роботи;
• опис інновації;
• визначення термінів та етапів проведення експерименту;
• визначення бази проведення експерименту (перелік дошкільних за-

кладів освіти, навчальних закладів);
• опис наявного й потрібного забезпечення експерименту (органі-

заційного, науково-методичного, дидактичного, кадрового, ма-
теріально-технічного, фінансового), його кошторис;

• пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом ек-
сперименту.
До заявки додаються:

• підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних за-
кладів освіти, навчальних закладів, а також органів управління ос-
вітою, засновників, яким вони безпосередньо підпорядковані (лис-
ти до органу управління освітою, що розглядає заявку, або до АПН 
України);

• експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), 
за якими здійснюватиметься навчально-виховний процес;

• інші експериментальні матеріали.
2.5.4. Форма заявки встановлюється органом управління освітою, 

до якого вона подається, або Президією АПН України.
2.5.5. Заявка на проведення експерименту всеукраїнського рівня 

подається до Міністерства освіти і науки України (далі — Міністерство 
освіти і науки).

До Міністерства освіти і науки подаються також експериментальні 
навчальні плани, програми виховання та навчання дітей у дошкільних 
закладах освіти, програми з предметів інваріантної складової змісту за-
гальної середньої освіти, змісту професійно-технічної освіти, дисциплін 
нормативної частини змісту вищої та післядипломної освіти, навчальні 
книги.

Заявка на проведення експерименту всеукраїнського рівня науково-
го працівника (працівників) або наукової установи АПН України може 
подаватися до Президії АПН України.

2.5.6. Заявка на проведення експерименту регіонального рівня по-
дається до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим (далі — Мі-
носвіти Автономної Республіки Крим), відповідного управління освіти 
і науки обласної, Київської або Севастопольської міських державних 
адміністрацій.

2.5.7. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнсь-
кого рівня, експериментальних матеріалів здійснюється відповідною 
комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти 
і науки (далі — Науково-методична рада). Експертиза заявки на прове-
дення експерименту всеукраїнського рівня наукового працівника (пра-
цівників) або наукової установи АПН України, що подається до її Пре-
зидії, здійснюється АПН України.

2.5.8. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального 
рівня здійснюється експертною комісією, що утворюється органом уп-
равління освітою, до якого подається заявка.

2.5.9. Експертиза заявки, експериментальних матеріалів здійс-
нюється в порядку, установленому Міністерством освіти і науки.

2.5.10. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнсь-
кого рівня наукового працівника (працівників) або наукової установи 
АПН України, поданої до її Президії, здійснюється у порядку, установ-
леному АПН України.

2.5.11. Термін розгляду заявки становить не більше трьох місяців від 
дати її надходження.

2.5.12. Згідно з висновками експертизи заявки її автор може:
• доопрацювати заявку та експериментальні матеріали, що додаються 

до неї;
• подати доопрацьовану заявку до відповідного органу управління ос-

вітою або до Президії АПН України для проведення її повторної ек-
спертизи.
2.5.13. Автор заявки може оскаржити висновки експертизи у Мініс-

терстві освіти і науки. У цьому разі відповідний орган управління осві-
тою створює експертну комісію у новому складі для повторного розгля-
ду відхиленої заявки.

У разі повторного відхилення заявки її подальша експертиза не про-
водиться.

2.5.14. Термін повторного розгляду заявки становить не більше трьох 
місяців від дати її надходження.
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2.5.15. Орган управління освітою може виявити інноваційну ініціативу 
шляхом складання галузевої або регіональної інноваційної програми.

2.5.16. Інноваційна програма визначає мету, завдання, об’єкти, зміст, 
етапи, учасників та прогнозовані результати інноваційної освітньої діяль-
ності.

2.5.17. Орган управління освітою забезпечує обговорення інноваційної 
програми громадськістю та організовує її виконання.

2.6. Прийняття рішення про організацію та проведення експерименту
2.6.1. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнсь-

кого рівня приймає Міністерство освіти і науки.
2.6.2. Рішення про організацію та проведення експерименту регіональ-

ного рівня приймає Міносвіти Автономної Республіки Крим, відповідне уп-
равління освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської міських 
державних адміністрацій.

2.6.3. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнсь-
кого або регіонального рівня приймається на підставі висновків експертизи 
заявки.

Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського 
рівня може прийматися на підставі відповідного подання Президії АПН Ук-
раїни.

До подання додаються:
• програма дослідно-експериментальної роботи;
• кошторис експерименту;
• пропозиції щодо бази його проведення;
• підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних закладів 

освіти, навчальних закладів та органів управління освітою, засновників, 
яким вони безпосередньо підпорядковані;

• експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за 
якими здійснюватиметься навчально-виховний процес, інші експери-
ментальні матеріали;

• пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експе-
рименту.
2.6.4. Після отримання висновку експертної комісії про доцільність про-

ведення експерименту автор заявки подає програму дослідно-експеримен-
тальної роботи на затвердження до відповідного органу управління освітою 
або до Президії АПН України.

2.6.5. Після отримання висновку експертної комісії про доцільність про-
ведення експерименту або відповідного подання Президії АПН України ор-
ган управління освітою:

• а) спільно з автором заявки або АПН України визначає:
• базу проведення експерименту (за погодженням з дошкільними заклада-

ми освіти, навчальними закладами, де передбачається провести експери-
мент);

• характер і межі змін у їх діяльності, навчально-виховному процесі;
• терміни проведення експерименту;
• кошторис експерименту;
• осіб, відповідальних за проведення експерименту і його результати, їх пов-

новаження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;

б) виділяє потрібні для проведення експерименту кошти, за потреби 
спільно з автором заявки залучає юридичних та фізичних осіб, що здійс-
нюватимуть фінансове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення 
експерименту;

в) за потреби погоджує питання фінансування, матетріально-технічного 
забезпечення експерименту з іншими органами державної виконавчої вла-
ди, відповідними місцевими органами управління освітою, засновниками 
дошкільних закладів освіти, навчальних закладів;

г) за потреби укладає угоди з:
• автором заявки, науковим керівником експерименту, виконавцями до-

слідно-експериментальної роботи;
• юридичними та фізичними особами, що забезпечуватимуть експеримент.

2.6.6. На підставі висновків експертизи заявки, домовленостей та 
укладених угод або подання Президії АПН України відповідний орган 
управління освітою видає наказ про організацію та проведення експери-
менту всеукраїнського або регіонального рівня (за потреби — спільний 
з іншими органами державної виконавчої влади). Цим наказом даєть-
ся дозвіл на проведення експерименту, затверджуються програма до-
слідно-експериментальної роботи і кошторис експерименту, надається 
статус експериментальних дошкільним закладам освіти, навчальним 
закладам, а також установлюються:

• база проведення експерименту;
• юридичні та фізичні особи, що забезпечуватимуть експеримент;
• обсяги та джерела фінансування експерименту;
• особи, відповідальні за проведення і результати експерименту, їх повно-

важення щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;
• порядок звітування про хід і результати дослідно-експериментальної 

роботи.
За потреби цим наказом:

• затверджуються експериментальні навчальні плани,
• індивідуальні штатні розписи експериментальних дошкільних за-

кладів освіти, навчальних закладів;
• дається дозвіл на використання у навчально-виховному процесі ек-

спериментальних навчальних програм, книг, інших матеріалів, що 
пройшли відповідну експертизу.
До наказу додаються:

• програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис експерименту;
• перелік дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, яким на-

дається статус експериментальних; — форма звіту про хід і результа-
ти експерименту.
2.6.7. Дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, на базі 

яких проводитиметься експеримент, надається статус експерименталь-
них відповідного рівня.

2.6.8. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, 
рівень акредитації, форму власності дошкільного закладу освіти, нав-
чального закладу.

2.6.9. На період проведення експерименту відповідний орган управ-
ління освітою надає автору заявки, експериментальним дошкільним 
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закладам освіти, навчальним закладам, а також органам управління 
освітою, засновникам, яким вони безпосередньо підпорядковані, пра-
во вносити передбачені програмою дослідно-експериментальної роботи 
зміни у:

• зміст освіти;
• методи, форми організації навчання та виховання;
• організацію навчально-виховного процесу, режим роботи дошкіль-

них закладів освіти, навчальних закладів;
• систему управління дошкільним закладом освіти, навчальним закладом;
• штатний розпис (право вводити додаткові штатні одиниці);
• форми комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів, опла-

ти їх праці (право встановлювати доплати до посадових окладів і ста-
вок працівникам, які виконують експериментальну роботу).
За потреби відповідні рішення погоджуються з органами управління 

освітою, засновниками, яким безпосередньо підпорядковані експери-
ментальні дошкільні заклади освіти, навчальні заклади.

2.6.10. Рішення про організацію та проведення експерименту в окре-
мому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти при-
ймає його керівник або органи громадського самоврядування.

2.7. Проведення експерименту
2.7.1. Експеримент всеукраїнського або регіонального рівня прово-

диться за наказом органу управління освітою відповідно до затвердже-
ної цим наказом програми дослідно-експериментальної роботи.

2.7.2. Експеримент в окремому вищому навчальному закладі, за-
кладі післядипломної освіти проводиться за рішенням його керівника 
або органів громадського самоврядування відповідно до чинного зако-
нодавства.

2.7.3. Поточний контроль за ходом експерименту всеукраїнського 
або регіонального рівня в межах своїх повноважень здійснюють керів-
ники експериментальних дошкільних закладів освіти, навчальних за-
кладів та органи управління освітою, засновники, яким вони безпосе-
редньо підпорядковані.

2.7.4. Загальний контроль за ходом експерименту всеукраїнського 
або регіонального рівня здійснює орган управління освітою, що видав 
наказ про його проведення.

Загальний контроль за ходом експерименту, що проводиться за нака-
зом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України, 
здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з АПН України.

Орган управління освітою, Президія АПН України:
• заслуховує звіти автора заявки та наукового керівника експерименту 

про хід і результати дослідно-експериментальної роботи;
• проводить експертизу результатів експерименту, розроблених за 

його підсумками інновацій.
2.8. Прийняття рішень про розширення бази, внесення змін до про-

грами дослідно-експериментальної роботи, припинення, завершення 
експерименту.

2.8.1. Рішення про розширення бази, внесення змін до програми до-
слідно-експериментальної роботи, припинення, завершення експери-

менту всеукраїнського або регіонального рівня приймає орган управлін-
ня освітою, що видав наказ про його організацію та проведення.

2.8.2. Рішення про розширення бази експерименту може приймати-
ся у разі, якщо отримані результати дослідно-експериментальної робо-
ти потребують додаткової перевірки.

2.8.3. Рішення про внесення змін до програми дослідно-експеримен-
тальної роботи, припинення експерименту можуть прийматися у разі:

• невиконання наказу про організацію та проведення експерименту, 
програми дослідно-експериментальної роботи;

• отримання негативних результатів експерименту;
• недотримання виконавцями дослідно-експериментальної роботи виз-

начених цим Положенням умов здійснення інноваційної освітньої 
діяльності.
2.8.4. Ініціювати розширення бази експерименту всеукраїнського 

або регіонального рівня може автор заявки (за потреби –– спільно з нау-
ковим керівником експерименту).

2.8.5. Ініціювати внесення змін до програми дослідно-експеримен-
тальної роботи, припинення експерименту можуть:

• орган управління освітою, що видав наказ про організацію та
проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня;
• АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом, ви-

даним на підставі відповідного подання Президії АПН України);
• орган управління освітою, засновники, яким безпосередньо підпо-

рядкований експериментальний дошкільний заклад освіти, навчаль-
ний заклад;

• юридичні та фізичні особи, які ведуть дослідно-експериментальну 
роботу, забезпечують експеримент;

• учасники навчально-виховного процесу в дошкільних закладах осві-
ти, навчальних закладах, де проводиться експеримент.
2.8.6. З обґрунтованими пропозиціями щодо розширення бази, вне-

сення змін до програми дослідно-експериментальної роботи, припинен-
ня експерименту юридичні та фізичні особи можуть звертатися до:

• органу управління освітою, що видав наказ про організацію та прове-
дення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня;

• Президії АПН України (щодо експерименту, що проводиться за нака-
зом, виданим на підставі її подання); 

• органів управління освітою, засновників, яким безпосередньо під-
порядковані експериментальні дошкільні заклади освіти, навчальні 
заклади;

• керівника, органів громадського самоврядування дошкільного за-
кладу освіти, навчального закладу, де проводиться експеримент.
2.8.7. Відповідний орган управління освітою, Президія АПН Ук-

раїни, засновники, керівник дошкільного закладу освіти, навчального 
закладу в двомісячний термін розглядають цю ініціативу, за потреби 
проводять експертизу ходу й результатів дослідно-експериментальної 
роботи.

2.8.8. Рішення про внесення змін до програми дослідно-експеримен-
тальної роботи, розширення бази, припинення, завершення експери-
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менту приймаються на підставі висновків експертизи його ходу і резуль-
татів.

2.8.9. Експертиза ходу й результатів експерименту всеукраїнського 
або регіонального рівня здійснюється експертною комісією, що розгляда-
ла заявку на проведення цього експерименту, у порядку, установленому 
Міністерством освіти і науки.

Експертиза ходу й результатів експерименту всеукраїнського рівня, 
що проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання 
Президії АПН України, здійснюється АПН України в установленому нею 
порядку.

2.8.10. Експертиза підсумків експерименту всеукраїнського або регіо-
нального рівня проводиться протягом трьох місяців після його завершення.

2.8.11. Для проведення експертизи ходу й результатів експерименту 
всеукраїнського або регіонального рівня, його підсумків, інновації ав-
тор заявки (за потреби — спільно з науковим керівником експерименту) 
складає і подає до відповідного органу управління освітою звіт про хід і 
результати дослідно-експериментальної роботи.

Звіт про хід і результати дослідно-експериментальної роботи, що про-
водиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії 
АПН України, подається до АПН України.

2.8.12. Порядок звітування про хід і результати дослідно-експеримен-
тальної роботи встановлюється органом управління освітою, що видав на-
каз про організацію та проведення експерименту.

Порядок звітування про хід і результати дослідно-експериментальної 
роботи, що проводилася за наказом, виданим на підставі відповідного по-
дання Президії АПН України, установлюється АПН України.

2.8.13. Експертиза інновації, розробленої в ході експерименту в окре-
мому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, здій-
снюється відповідною комісією Науково-методичної ради протягом трьох 
місяців від дати її надходження до Міністерства освіти і науки в установ-
леному ним порядку. 

2.8.14. Автор заявки, інновації може оскаржити висновки експертизи 
ходу і результатів експерименту всеукраїнського або регіонального рівня, 
інновації у Міністерстві освіти і науки. У цьому разі відповідний орган 
управління освітою створює експертну комісію у новому складі для пов-
торного розгляду ходу і результатів дослідно-експериментальної роботи, 
інновації. Її висновки є остаточними та оскарженню не підлягають.

2.8.15. Повторна експертиза ходу і результатів експерименту, іннова-
ції здійснюється у тримісячний термін від дати надходження відповідної 
скарги.

2.8.16. На підставі висновків експертизи ходу і результатів дослідно-
експериментальної роботи, інновації або подання Президії АПН України 
відповідний орган управління освітою протягом місяця видає наказ про 
розширення бази, припинення, завершення експерименту всеукраїнсь-
кого, регіонального рівнів. Цим наказом:

• обгрунтовується рішення про розширення бази, припинення або за-
вершення експерименту;

• надається статус експериментальних дошкільним закладам освіти, 

навчальним закладам, що залучаються до проведення експерименту;
• знімається статус експериментальних із дошкільних закладів освіти, 

навчальних закладів, де проводився експеримент;
• оцінюється робота учасників експерименту.

2.8.17. Авторам заявок, науковим керівникам експериментів, педа-
гогічним, науково-педагогічним, науковим, керівним працівникам сис-
теми освіти, які розробляють (розробили) інновації, може надаватися 
творча відпустка тривалістю до 3 місяців. Творча відпустка надається 
для складання звіту про результати дослідно-експериментальної робо-
ти, написання монографічного дослідження, наукових праць, підруч-
ників, посібників, інших матеріалів.

2.8.18. Після завершення (припинення) експерименту відносини 
між його учасниками, у тому числі майнові, регулюються чиним зако-
нодавством та угодами, які вони уклали.

2.8.19. Право на інновації виникає, здійснюється, передається та 
охороняється відповідно до чинного законодавства.

�. Розповсюдження та застосування інновацій у системі освіти.
3.1. Розповсюдженням інновацій у системі освіти є забезпечення до-

ступу до них освітян шляхом:
• зберігання інформації про інновації;
• поширення інформації про інновації;
• підготовки освітян до застосування інновацій.

3.2. Інновації розповсюджуються у системі освіти за рішенням 
Міністерства освіти і науки.

3.3. Рішення про розповсюдження інновацій у системі освіти прий-
мається за підсумками їх апробації.

3.4. Апробацією інновацій (далі –– апробація) є масова перевірка 
доцільності їх застосування у системі освіти. Апробація здійснюється 
шляхом вибіркового та керованого розповсюдження і застосування ін-
новацій освітянами.

3.5. Апробації підлягають інновації, розроблені як у системі ос-
віти України, так і в інших галузях народного господарства або за 
кордоном.

3.6. Апробація проводиться на всеукраїнському та регіональному 
рівнях.

3.7. Прийняття рішення про апробацію.
3.7.1. Рішення про апробацію всеукраїнського рівня приймає Мініс-

терство освіти і науки на підставі:
• висновків експертизи інновації;
• подання Президії АПН України про апробацію інновації, розробле-

ної в ході експерименту, що проводився АПН України, а також інно-
вації, розробленої в іншій галузі народного господарства України або 
за кордоном;

• подання Міносвіти Автономної Республіки Крим, відповідного уп-
равління освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської 
міських державних адміністрацій про апробацію інновації, розроб-
леної в ході експерименту регіонального рівня.
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3.7.2. Рішення про апробацію регіонального рівня приймає Міносві-
ти Автономної Республіки Крим або управління освіти і науки облас-
ної, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій на 
підставі висновків експертизи інновації.

3.7.3. Після прийняття рішення про апробацію відповідний орган 
управління освітою:

• визначає її базу, обсяги фінансування;
• виділяє або залучає потрібні для організації та проведення апробації 

кошти;
• організовує виробництво потрібних для проведення апробації ма-

теріалів;
• організовує підготовку освітян до проведення апробації;
• визначає осіб, відповідальних за проведення й результати апробації, 

їх повноваження щодо контролю за її ходом.
3.7.4. На підставі прийнятого рішення за наявності потрібних для 

апробації матеріалів і коштів відповідний орган управління освітою:
• за потреби укладає із автором інновації угоду, що регулюватиме від-

носини сторін з апробації;
• спільно з автором інновації готує рекомендації щодо організації та 

проведення апробації, узагальнення її підсумків;
• видає наказ про апробацію.

Цим наказом:
• установлюються база і терміни проведення апробації;
• за потреби затверджується індивідуальний штатний розпис дошкіль-

них закладів освіти, навчальних закладів, де проводитиметься апро-
бація;

• затверджується кошторис апробації;
• визначаються особи, відповідальні за проведення та результати апро-

бації, їх повноваження щодо контролю за її ходом;
• установлюється порядок звітування про хід і результати апробації.

До наказу додаються:
• перелік дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де прово-

дитиметься апробація;
• кошторис апробації (за потребою);
• рекомендації щодо організації та проведення апробації;
• форма звіту про хід і результати апробації.

3.8. Проведення апробації.
3.8.1. Апробація проводиться за наказом відповідного органу управлін-

ня освітою згідно з рекомендаціями щодо її організації та проведення.
3.8.2. Поточний контроль за ходом апробації здійснюють:

• керівники дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де про-
водиться апробація;

• органи управління освітою, засновники, яким вони безпосередньо 
підпорядковані.
3.8.3. Загальний контроль за ходом апробації здійснює орган управ-

ління освітою, що видав наказ про її проведення.
3.9. Прийняття рішень про розширення бази, припинення апробації
3.9.1. Рішення про розширення бази, припинення апробації прийма-

ються органом управління освітою, що видав наказ про її проведення.
3.9.2. Рішення про розширення бази апробації може прийматися, 

якщо отримані результати апробації потребують додаткової перевірки.
3.9.3. Рішення про припинення апробації може прийматися у разі:

• невиконання наказу про апробацію;
• отримання незадовільних результатів апробації;
• недотримання учасниками апробації визначених цим Положенням 

умов здійснення інноваційної освітньої діяльності.
3.9.4. Ініціювати розширення бази, припинення апробації можуть:

• автор інновації;
• орган управління освітою, що видав наказ про апробацію;
• юридичні та фізичні особи, які проводять апробацію, здійснюють її 

забезпечення;
• учасники навчально-виховного процесу, керівники та працівники 

дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де проводиться 
апробація.
3.9.5. З обгрунтованими пропозиціями щодо розширення бази, при-

пинення апробації юридичні та фізичні особи можуть звертатися до:
• керівників дошкільних закладів освіти, навчальних за-

кладів, де проводиться апробація;
• органів управління освітою, засновників, яким вони безпо-

середньо підпорядковані;
• органу управління освітою, що видав наказ про апробацію.
3.9.6. Орган управління освітою, що видав наказ про апробацію, у дво-

місячний термін розглядає ініціативу з розширення бази або припинення 
апробації, за потреби здійснює узагальнення її поточних результатів.

3.9.7. Рішення про розширення бази, припинення апробації прийма-
ються на підставі узагальнення її поточних результатів.

3.9.8. Узагальнення поточних результатів апробації здійснюється 
органом управління освітою, що видав наказ про її проведення.

3.9.9. Узагальнення поточних результатів апробації здійснюється 
згідно з рекомендаціями про її організацію та проведення.

3.9.10. Узагальнення поточних результатів апробації всеукраїнсько-
го рівня здійснюється на підставі звітів про її хід і результати, що скла-
даються Міносвіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти 
і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій.

3.9.11. Узагальнення поточних результатів апробації регіонального 
рівня здійснюється на підставі звітів про її хід і результати, що склада-
ються:

• керівниками дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де 
проводиться апробація;

• органами управління освітою, засновниками, яким безпосередньо 
підпорядковані навчальні заклади.
3.9.12. Звіти про хід і результати апробації подаються до органу уп-

равління освітою, що видав наказ про її проведення.
3.9.13. Порядок звітування про хід і результати апробації встанов-

люється органом управління освітою, що видав наказ про її проведення.
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3.9.14. На підставі узагальнення поточних результатів апробації 
відповідний орган управління освітою протягом місяця готує наказ про 
розширення бази або припинення апробації.

Цим наказом:
• обгрунтовується рішення про розширення бази або припинення ап-

робації;
• оцінюється робота учасників апробації;
• за потреби встановлюється можливість і доцільність застосування ін-

новації освітянами.
3.10. Прийняття рішення про масове розповсюдження інновації у 

системі освіти.
3.10.1. Рішення про масове розповсюдження інновації у системі осві-

ти приймає Міністерство освіти і науки.
3.10.2. Рішення про масове розповсюдження інновації у системі освіти 

приймається на підставі висновків експертизи результатів її апробації.
3.10.3. Орган управління освітою, що видав наказ про апробацію, у 

тримісячний термін після її завершення узагальнює результати апроба-
ції і подає матеріали на експертизу. Міносвіти Автономної Республіки 
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольсь-
кої міських державних адміністрацій подають матеріали з узагальнен-
ня результатів апробації до Міністерства освіти і науки.

3.10.4. Експертиза результатів апробації здійснюється протягом трь-
ох місяців відповідною комісією Науково-методичної ради.

3.10.5. Експертиза результатів апробації здійснюється у порядку, ус-
тановленому Міністерством освіти і науки.

3.10.6. За підсумками експертизи результатів апробації автору інно-
вації може надаватися право:

• доопрацювати інновацію;
• подати доопрацьовану інновацію до Міністерства освіти і науки для 

проведення її повторної експертизи.
3.10.7. Автор інновації може оскаржити висновки експертизи ре-

зультатів апробації у Міністерстві освіти і науки. У такому випадку 
Міністерство освіти і науки створює експертну комісію у новому складі 
для повторного розгляду результатів апробації. Висновки повторної ек-
спертизи результатів апробації оскарженню не підлягають.

3.10.8. Повторна експертиза результатів апробації здійснюється у 
тримісячний термін від дати надходження відповідної скарги.

3.11. Зберігання інформації про інновації та їх застосування у сис-
темі освіти.

3.11.1. Інформація про інновації, їх розробку (експерименти) та ап-
робацію зберігається органами управління освітою у спеціальних бан-
ках освітньої інформації на різних носіях.

3.11.2. Інновації застосовуються освітянами згідно з рекомендація-
ми Міністерства освіти і науки.

3.11.3. Відносини з розповсюдження інновацій у системі освіти ре-
гулюються чинним законодавством та угодами, які укладають автори 
інновацій з юридичними і фізичними особами.

4. Фінансування інноваційної освітньої діяльності

4.1. Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється орга-
нами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.

4.2. Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюва-
тися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних 
коштів, а також інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

Завідувач сектору педагогічного
досвіду та інновацій Науково-методичного

центру середньої освіти Міністерства
освіти і науки України В.І.Довбищенко

Про затвердження порядку державної атес-

тації загальноосвітніх, дошкільних та поза-

шкільних навчальних закладів від 24 липня 

2001р. № 55�

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 553 від 24.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

8 серпня 2001 р.
за № 678/5869

Про затвердження Порядку державної атестації загальноос-
вітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

На виконання Законів України «Про загальну середню освіту» (651-
14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), «Про позашкільну освіту» (1841-
14)] з метою державного контролю за діяльністю навчальних закладів

Н А К А З У ю:
1. Затвердити Порядок державної атестації загальноосвітніх, до-

шкільних, позашкільних навчальних закладів (додається).
2. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та поза-

шкільної освіти (Романенко В.П.), Державній інспекції навчальних 
закладів (Бурлаков О.М.) до 01.09.2001 розробити орієнтовні критерії 
оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Уважати таким, що втратило чинність, Типове положення про 
атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних за-
кладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної 
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допомоги та реабілітації, затверджене наказом Міністерства освіти Ук-
раїни від 05.03.96 № 66 (0139-96) та зареєстроване Міністерством юсти-
ції України від 26.03.96 № 139/1164.

4. Даний наказ та Порядок опублікувати в «Інформаційному збірни-
ку Міністерства освіти і науки України» та газеті «Освіта України».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Огнев’юка В.О.

Міністр В.Г. Кремень

Порядок державної атестації загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти

і науки України
від 24 липня 2001 р. № 553

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

8 серпня 2001 р.
за № 678/5869

1. Цей Порядок визначає основні завдання і принципи проведення 
атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів (далі — навчальні заклади) згідно з вимогами Законів України 
«Про загальну середню освіту» (651-14), «Про позашкільну освіту» (1841-
14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), відповідних положень про ці за-
клади та інших нормативно-правових актів.

2. Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю 
навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу та форм 
власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної 
політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

3. Атестація навчальних закладів проводиться не рідше одного разу на 
десять років.

Позачергова атестація дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 
усіх форм власності може здійснюватись, як виняток, лише за рішенням Мініс-
терства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядуван-
ня навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

Позачергова атестація державних позашкільних навчальних закладів 

проводиться, як виняток, лише за рішенням спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших централь-
них органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають поза-
шкільні навчальні заклади.

Позачергова атестація комунальних позашкільних навчальних за-
кладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської місь-
ких, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів 
управління, у сфері яких перебувають позашкільні навчальні заклади, 
органів місцевого самоврядування.

Позачергова атестація приватних позашкільних навчальних закладів 
проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в га-
лузі освіти, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управ-
ління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської 
міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм ор-
ганів управління, у сфері яких перебувають позашкільні навчальні закла-
ди, органів місцевого самоврядування.

4. Основними завданнями атестації є оцінка:
• реального стану організації та здійснення навчально-виховного про-

цесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної, реабілітаційної та 
лікувальної роботи з урахуванням заявленного статусу та специфіки 
навчального закладу;

• відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимо-
гам навчальних програм, забезпечення їх виховання та розвитку, під-
готовки до продовження навчання або наступної трудової діяльності;

• умов роботи навчального закладу; матеріально-технічної, науково-ме-
тодичної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-
відновної, лікувально-оздоровчої бази;

• санітарно-гігієнічних норм; можливостей здійснення загальної серед-
ньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти; реалізації навчально-
виховних програм закладу і перспектив його розвитку;

• забезпечення навчання та використання української мови, задоволен-
ня освітніх потреб у вивченні російської та інших мов національних 
меншин України;

• якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних 
працівників;

• ефективності управління навчальним закладом.

5. Основними принципами атестації навчальних закладів є плановість, 
об’єктивність, науковість, компетентність, гласність, коректність.

6. Атестація навчальних закладів державної форми власності здійс-
нюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами 
виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні відповідні нав-
чальні заклади.
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7. Атестація навчальних закладів комунальної та приватної форм влас-
ності здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки 
Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської 
міських державних адміністрацій.

8. Атестація навчальних закладів здійснюється шляхом проведення 
атестаційної експертизи. Атестаційну експертизу навчальних закладів 
державної форми власності проводить Державна інспекція навчальних 
закладів Міністерства освіти і науки України.

9. Організаційне забезпечення і контроль за проведенням атестаційної 
експертизи навчальних закладів комунальної і приватної форм власності 
здійснюють регіональні експертні ради, що створюються при Міністерстві 
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністра-
цій.

10. Регіональні експертні ради з урахуванням пропозицій відділів осві-
ти райдержадміністрацій та міськвиконкомів складають план проведення 
атестаційної експертизи, який затверджується Міністерством освіти Авто-
номної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київсь-
кої і Севастопольської міських державних адміністрацій і доводиться до 
відома керівника навчального закладу не пізніше ніж за рік до початку 
проведення атестації.

11. Для проведення атестаційної експертизи конкретного навчального 
закладу відповідним органом управління освітою створюється експертна 
комісія з числа провідних фахівців управління (відділу) навчальних за-
кладів і установ освіти, підприємств, організацій, які мають відповідну 
спеціальну освіту, високу професійну кваліфікацію, практичний досвід 
роботи, володіють необхідними знаннями та навичками. Склад експерт-
них комісій не повинен перевищувати 15 чоловік.

12. До складу експертної комісії в разі потреби можуть входити пред-
ставники інших органів державного управління, регіональної експертної 
ради, Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і на-
уки.

У складі експертної комісії не можуть перебувати працівники навчаль-
ного закладу, що атестується, або особи, які мають пряме відношення до 
діяльності цього навчального закладу.

13. Основою організації діяльності експертної комісії є робоча про-
грама атестаційної експертизи, що складається для конкретного нав-
чального закладу і затверджується начальником відповідного органу 
управління освітою. Робоча програма доводиться до відома керівника 
навчального закладу за місяць до початку проведення атестаційної ек-
спертизи.

14. Не пізніш як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад 
подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що 
містять основні відомості про заклад:

стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного за-
безпечення, про організацію та здійснення навчально-виховного процесу, 
копії навчальних планів та авторських програм тощо.

15. Термін роботи експертної атестаційної комісії в навчальному за-
кладі не повинен бути більшим, ніж 15 календарних днів.

16. Експертна атестаційна комісія у термін до 20 днів після завершення 
роботи складає акт атестаційної експертизи навчального закладу, в якому 
містяться висновки з основних напрямів його діяльності та пропозиції 
щодо визнання закладу освіти: атестованим з відзнакою, атестованим, 
атестованим умовно або неатестованим.

Акт атестаційної експертизи подається регіональній експертній раді і 
керівнику навчального закладу.

17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає ма-
теріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо 
атестації навчального закладу. На основі цього висновку орган управлін-
ня освітою, на який покладено проведення атестації, приймає рішення 
про атестацію навчального закладу. Вказане рішення доводиться до ві-
дома керівника навчального закладу та відповідного органу управління 
освітою у місячний термін з дня надходження висновку від регіональної 
експертної ради.

18. У випадку незгоди керівника навчального закладу з висновками 
атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта експерти-
зи керівник навчального закладу може подати апеляцію до регіональної 
експертної ради. Якщо апеляція визнається правомірною, то регіональна 
експертна рада призначає експертну комісію у новому складі та в погод-
жений із навчальним закладом термін проводить повторну експертизу. 
Висновки цієї експертизи є остаточними.

19. Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчаль-
но-виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим з від-
знакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.

20. Атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

21. Атестованому навчальному закладу, що здійснює підготовку за рів-
нем повної або базової загальної середньої освіти, підтверджується право 
видачі документа про освіту державного зразка.

22. Для навчальних закладів, які атестовані з відзнакою, можуть засто-
совуватись заходи щодо матеріального і морального стимулювання праці 
педагогічних колективів та їх керівників.
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23. Навчальний заклад визнається атестованим умовно, якщо в його 
діяльності наявні недоліки, які істотно не впливають на результати його 
роботи і можуть бути ліквідовані. У рішенні про умовну атестацію навчаль-
ного закладу повинні бути визначені конкретні заходи щодо удосконален-
ня його діяльності, виконання яких в установлений термін є обов’язковим 
для збереження права видачі документів про освіту державного зразка.

24. Навчальний заклад визнається неатестованим, якщо результати 
його освітньої діяльності та/або наявні умови організації навчально-ви-
ховного процесу не відповідають установленим державним стандартам. 
Для таких навчальних закладів установлюються причини незадовіль-
ної роботи і, в залежності від можливості їх ліквідації, у встановленому 
порядку приймаються рішення щодо виправлення недоліків і повторної 
атестації закладу через 1 — 2 роки або зміни типу, реорганізації його, 
ліквідації відповідно до чинного законодавства. У такому випадку неатес-
тований навчальний заклад позбавляється ліцензії на провадження освіт-
ньої діяльності за даним типом чи напрямом.

25. У випадку незгоди з висновком про неатестацію керівник навчаль-
ного закладу протягом місяця з моменту отримання відповідного рішення 
органу управління освітою, на який покладено проведення атестації, має 
право подати апеляцію до Міністерства освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки України протягом місяця розглядає ма-
теріали атестації і приймає рішення, яке доводить до відома керівника 
навчального закладу та відповідного органу управління освітою.

26. Результати атестації навчальних закладів оприлюднюються через 
засоби масової інформації.

27. Витрати на організацію і проведення атестації навчальних закладів 
здійснюються за рахунок коштів відповідних органів виконавчої влади. 
Позачергова атестація навчального закладу з метою зміни його типу і 
підвищення статусу здійснюється за рахунок власних надходжень нав-
чального закладу.

28. За особами, які залучаються до роботи в експертних комісіях на час 
проведення атестації навчальних закладів, зберігається заробітна плата за 
основним місцем роботи.

29. Програмно-методичне забезпечення атестації та контроль за її про-
веденням здійснює Державна інспекція навчальних закладів Міністерс-
тва освіти і науки України.

Начальник головного управління
нормативного забезпечення
та взаємодії з регіонами Я.П. Корнієнко

Про затвердження Положення про Державну 

інспекцію навчальних закладів

ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р.  № 1614
Зміни тексту: ПКМ №1106 17.07.2003

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних 
закладів — Постанова Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2001р. №1614

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Державну інспекцію навчальних закладів 

(додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:

• постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. № 539 «Про 
Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти України» (ЗП 
України, 1992 р. № 10, ст. 254);

• постанову Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 110 «Про Де-
ржавну інспекцію навчальних закладів при Міністерстві освіти» (Офіцій-
ний вісник України, 1997 р., число б, с. 37).

Прем’єр-міністр України  А. Кінах

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 листопада 2001 р. № 1614

Положення про Державну інспекцію навчальних 

закладів
1. Державна інспекція навчальних закладів (далі — Державна інспекція) є 

урядовим органом державного управління, що діє у складі МОН і йому підпо-
рядковується.

2. Державна інспекція у своїй діяльності керується Конституцією та закона-
ми України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказа-
ми МОН та дим Положенням.

3. Основним завданням Державної інспекції є участь у реалізації державної 
політики у сфері освіти шляхом здійснення державного контролю за діяльніс-
тю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

4. Державна інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює контроль за виконанням навчальними закладами поло-
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жень Конституції, законів України та інших нормативно-правових ак-
тів з питань освіти, зокрема застосуванням у навчально-виховному 
процесі української мови та мов національних меншин;

2) вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації 
ними державної політики у сфері освіти, ефективності управління 
навчальними закладами;

3) проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвіт-
ніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів, 
контролює проведення атестаційної експертизи та координує робо-
ту, пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих 
навчальних закладів;

4) здійснює періодично експертну оцінку діяльності вищих нав-
чальних закладів;

5) здійснює інспектування навчальних закладів з питань органі-
зації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використан-
ня науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, 
розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери, дотриман-
ня державних стандартів щодо якості підготовки учнів, студентів 
тощо;

6) аналізує роботу навчальних закладів, спрямовану па дотри-
мання ними вимог нормативно-правових актів, дає оцінку відповід-
ності їх діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропо-
зиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій 
у розвитку освіти;

7) своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і 
наслідки проведення перевірок роботи підпорядкованих їм навчаль-
них закладів, вживає необхідних заходів для усунення виявлених 
порушень і недоліків та притягнення винних до відповідальності;

8) узагальнює практику проведення державного контролю діяль-
ності навчальних закладів, розробляє пропозиції щодо його удоско-
налення;

9) бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань 
реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її 
організаційно-правового забезпечення;

10) здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів 
управління освітою з питань організації і проведення контрольних 
заходів та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів;

11) здійснює контроль за проведенням підсумкової державної 
атестації випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладів;

12) надає допомогу органам управління освітою, навчальним за-
кладам у дотриманні ними державних стандартів і вимог щодо зміс-
ту, рівня та обсягу освіти;

13) вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, 
працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних нав-
чальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на 
неї завдань.

5. Державна інспекція має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчаль-
них закладів, підприємств, установ та організацій інформацію і доку-
менти, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради і проводити семінари з 
питань, що належать до її компетенції;

3) утворювати комісії, робочі групи, залучати до їх складу науково-
педагогічних, педагогічних працівників, учених, спеціалістів мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, ус-
танов та організацій за погодженням з їх керівниками.

Працівники Державної інспекції мають право на безперешкодне відві-
дання навчальних закладів, одержання від їх керівників необхідних пояс-
нень, матеріалів та інформації для виконання покладених на неї завдань.

Державна інспекція може видавати накази організаційно-розпоряд-
чого характеру, організовувати і контролювати їх виконання.

6. Державна інспекція у процесі виконання покладених на неї за-
вдань в установленому порядку взаємодіє з відповідними структурними 
підрозділами МОН, іншими центральними і місцевими органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Державну інспекцію очолює голова, який призначається на поса-
ду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням 
Міністра освіти і науки.

Голова Державної інспекції за посадою є членом колеги МОН.

8. Голова Державної інспекції має трьох заступників, у тому числі 
одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади 
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки згідно 
з пропозицією голови Державної інспекції.

Розподіл обов’язків між заступниками проводить голова Державної 
інспекції.

9. Голова Державної інспекції:
1) здійснює керівництво діяльністю Державної інспекції, несе 

персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та 
Міністром освіти і науки за виконання покладених на Державну інспек-
цію завдань;

2) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підроз-
ділів та інших працівників Державної інспекції, крім заступників голови;

3) визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівни-
ків структурних підрозділів Державної інспекції;

4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структур-
них підрозділів та інших працівників Державної інспекції, крім заступ-
ників голови;

5) підписує видані в межах компетенції Державної інспекції накази, 
організовує перевірку їх виконання;
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6) затверджує положення про структурні підрозділи Державної інспекції;
7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим 

Положенням.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 
Державної інспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяль-
ності в Державній інспекції може утворюватися колегія у складі голо-
ви Державної інспекції (голова колегії), його заступників та керівників 
структурних підрозділів інспекції. Персональний склад колегії затвер-
джується Міністром освіти і науки.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Державної інспекції.

11. Гранична чисельність працівників Державної інспекції за подан-
ням її голови, затверджується Міністром освіти і науки у межах гра-
ничної чисельності працівників Міністерства, затвердженої Кабінетом 
Міністрів України.

(пункт змінено: ПКМ № 1106 17.07.2003)

12. Структуру Державної інспекції затверджує її голова за погоджен-
ням з Міністром освіти і науки.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Державної інспекції 
затверджує її голова за погодженням з МОН та Мінфіном.

(пункт змінено: ПКМ № 1106 17.07.2003)

13. Державна інспекція утримується за рахунок державного бюдже-
ту в межах коштів, передбачених на утримання МОН.

14. Умови оплати праці працівників Державної інспекції визнача-
ються Кабінетом Міністрів України.

15. Державна інспекція є юридичною особою, має самостійний ба-
ланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зобра-
женням Держаівного Герба України і своїм найменуванням.

Про затвердження Положення 

про експериментальний загальноосвітній 

навчальний заклад

НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України 

від 20 лютого 2002 р. № 114

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

13 травня 2002 р. за № 428/6716

На виконання пункту 2 статті 8 Закону України «Про загальну се-
редню освіту», з метою установлення порядку здійснення інноваційної 
освітньої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах наказую:

1. Затвердити Положення про експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад (додається).

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, 
Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному управ-
лінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управ-
лінням освіти і науки обласних, Севастопольської міської державних 
адміністрацій забезпечити організацію роботи експериментальних 
загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до норм цього Поло-
ження.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника дер-
жавного секретаря Міністерства освіти і науки України Науменка Г. Г.

Міністр В. Г. Кремень

Погоджено:
Перший віце-президент
Академії педагогічних наук України В. М. Мадзігон

Затверджено
наказом Міністерства освіти і науки України

від 20 лютого 2002 р. № 114
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 
13 травня 2002 р. за № 428/6716

Положення про експериментальний загальноосвітній нав-
чальний заклад

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про ос-

віту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній 
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навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 14.06.2000 № 964 (далі — Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад).

1.2. Експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом 
є загальноосвітній навчальний заклад, у якому проводиться експе-
римент з перевірки результативності та можливості застосування освіт-
ніх інновацій.

1.3. Загальноосвітньому навчальному закладу надається статус екс-
периментального всеукраїнського або регіонального рівня.

1.4. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається за-
гальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься 
експеримент з перевірки результативності та можливості застосування:

освітніх, дидактичних, виховних систем;
державних стандартів загальної середньої освіти, інваріантної скла-

дової змісту загальної середньої освіти.
1.5. Статус експериментального регіонального рівня надається загаль-

ноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься екс-
перимент з перевірки результативності та можливості застосування:

· варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
· систем організації навчально-виховного процесу, методів навчання 

та виховання у загальноосвітньому навчальному закладі;
· систем внутрішкільного управління або їх компонентів.

1.6. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається за-
гальноосвітньому навчальному закладу Міністерством освіти і науки 
України (далі — МОН України).

Статус експериментального регіонального рівня надається загаль-
ноосвітньому навчальному закладу відповідно Міністерством освіти Ав-
тономної Республіки Крим (далі — Міносвіти Автономної Республіки 
Крим), Головним управлінням освіти і науки Київської міської держав-
ної адміністрації, управлінням освіти і науки обласної, Севастопольської 
міської державної адміністрації (далі — управління освіти і науки обл-
(міськ)держадміністрації).

1.7. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, 
форму власності загальноосвітнього навчального закладу.

1.8. Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад у своїй 
діяльності керується законами України «Про освіту», «Про загальну серед-
ню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Поло-
женням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвер-
дженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. 
№ 522 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за 
№ 946/5167 (далі — Положення про порядок здійснення інноваційної ос-
вітньої діяльності), цим Положенням та власним статутом.

2. Надання статусу експериментального загальноосвітньому нав-
чальному закладу

2.1. Рішення про надання загальноосвітньому навчальному закладу 
статусу експериментального приймається одночасно з рішенням про 
проведення експерименту на його базі на підставі висновків експерти-
зи заявки на проведення цього експерименту, експериментальних ма-

теріалів або відповідного подання Президії Академії педагогічних наук 
України (далі — АПН України).

2.2. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому на-
вчальному закладу статусу експериментального ініціатор експерименту 
(юридична або фізична особа) подає до відповідного органу управління 
освітою заявку на проведення експерименту на базі цього навчального 
закладу (далі — заявка).

2.3. Заявка подається:
· до МОН України для надання загальноосвітньому навчальному за-

кладу статусу експериментального всеукраїнського рівня;
· до Міносвіти Автономної Республіки Крим або до відповідного уп-

равління освіти і науки обл(міськ)держадміністрації для надання за-
гальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального 
регіонального рівня.
2.4. Заявка наукового працівника (працівників) або підвідомчої 

установи (установ) АПН України на проведення експерименту всеук-
раїнського рівня може подаватися до Президії АПН України.

2.5. Заявка має містити:
· інформацію про її автора (авторів), за потреби — про наукового керів-

ника (керівників) експерименту (адреса, телефон, місце роботи, по-
сада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий 
ступінь);

· формулювання теми дослідно-експериментальної роботи;
· опис очікуваних результатів експерименту, пропонованої освітньої 

інновації;
· визначення мети і завдань, гіпотези дослідно-експериментальної ро-

боти;
· перелік загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких пропо-

нується провести експеримент;
· визначення термінів проведення експерименту;
· пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом ек-

сперименту;
· опис наявного і необхідного забезпечення експерименту (орга-

нізаційного, науково-методичного, кадрового, матеріально-техніч-
ного, фінансового), його кошторис.
До заявки додаються:

· підтвердження згоди на проведення експерименту загальноосвітнього 
навчального закладу, органу управління освітою, засновників, яким 
цей заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно Міносвіти 
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обл(міськ)
держадміністрації (копії листів до органу управління освітою або до 
АПН України, що розглядає заявку);

· експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), 
за якими пропонується здійснювати навчально-виховний процес;

· інші експериментальні матеріали.
2.6. Експериментальні навчальні плани, програми з предметів ін-

варіантної складової змісту загальної середньої освіти, підручники та 
навчальні посібники подаються до МОН України з метою отримання 
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дозволу на їх застосування у навчально-виховному процесі експеримен-
тального загальноосвітнього навчального закладу.

2.7. Форма заявки встановлюється МОН України або Президією АПН 
України.

2.8. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського 
рівня, експериментальних матеріалів здійснюється відповідною ко-
місією Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (далі — 
експертна комісія).

Експертиза заявки наукового працівника (працівників) або під-
відомчої установи (установ) АПН України на проведення експерименту 
всеукраїнського рівня здійснюється АПН України.

2.9. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального 
рівня, експериментальних матеріалів здійснюється експертною комісією, 
що створюється органом управління освітою, до якого подається заявка.

2.10. Термін експертизи заявки та експериментальних матеріалів 
становить не більше трьох місяців від дати їх надходження.

2.11. Згідно з висновками експертизи заявки автор (автори) доопра-
цьовує заявку та експериментальні матеріали і подає їх до відповідного 
органу управління освітою або до Президії АПН України для проведен-
ня повторної експертизи.

2.12. Автор (автори) заявки у тримісячний термін може оскаржити 
висновки експертизи у МОН України. У цьому разі МОН України ство-
рює експертну комісію у новому складі, що здійснює повторний розгляд 
відхиленої заявки.

2.13. Термін повторного розгляду заявки становить не більше трьох міся-
ців від дати її надходження. Висновки повторної експертизи є остаточними.

2.14. За наявності позитивного висновку експертної комісії про доціль-
ність проведення експерименту, надання статусу експериментального 
загальноосвітньому навчальному закладу автор (автори) заявки подає 
програму дослідно-експериментальної роботи на затвердження до від-
повідного органу управління освітою або до Президії АПН України.

2.15. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому навчаль-
ному закладу статусу експериментального всеукраїнського рівня Президія 
АПН України звертається до МОН України з відповідним поданням.

До подання Президії АПН України додаються:
· програма дослідно-експериментальної роботи;
· кошторис експерименту;
· перелік загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких пропо-

нується провести експеримент;
· підтвердження згоди на проведення експерименту загальноосвітнього 

навчального закладу, органів управління освітою, засновників, яким 
цей заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно Міносвіти 
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обл(міськ) 
держадміністрації (копії листів до АПН України);

· експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), 
за якими пропонується здійснювати навчально-виховний процес;

· пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом ек-
сперименту.

2.16. Після отримання позитивного висновку експертної комісії про 
доцільність проведення експерименту, надання загальноосвітньому 
навчальному закладу статусу експериментального або відповідного по-
дання Президії АПН України орган управління освітою;

а) спільно з автором (авторами) заявки або АПН України визначає:
· загальноосвітній навчальний заклад (заклади), на базі якого прово-

дитиметься експеримент;
· зміни у його діяльності, навчально-виховному процесі;
· терміни проведення експерименту;
· кошторис експерименту;
· осіб, відповідальних за проведення експерименту і його результати, їх пов-

новаження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;
б) виділяє необхідні для проведення експерименту кошти, за потре-

би спільно з автором (авторами) заявки залучає юридичних і фізичних 
осіб, які здійснюватимуть фінансове, матеріально-технічне та інформа-
ційне забезпечення експерименту;

в) за потреби:
· погоджує питання фінансування, матеріально-технічного забез-

печення експерименту з іншими органами державної виконавчої 
влади, відповідними місцевими органами управління освітою, за-
сновниками загальноосвітнього навчального закладу, на базі якого 
передбачається провести експеримент;

· укладає угоди з автором (авторами) заявки, науковим керівником 
(керівниками) експерименту, виконавцями дослідно-експеримен-
тальної роботи, юридичними та фізичними особами, які забезпечува-
тимуть проведення експерименту.
2.17. На підставі позитивного висновку експертної комісії, програми 

дослідно-експериментальної роботи, укладених угод, підтверджень зго-
ди на проведення експерименту юридичних і фізичних осіб або подан-
ня Президії АПН України відповідний орган управління освітою видає 
наказ про проведення експерименту всеукраїнського або регіонального 
рівня, надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу експе-
риментального всеукраїнського або регіонального рівня, за потреби — 
спільний з іншими органами виконавчої влади.

Цим наказом дається дозвіл на проведення експерименту, затвер-
джуються програма дослідно-експериментальної роботи, кошторис ек-
сперименту, надається статус експериментального загальноосвітньому 
навчальному закладу (закладам), встановлюються:

· юридичні та фізичні особи, які здійснюватимуть наукове керівниц-
тво експериментом, забезпечуватимуть його проведення;

· обсяги та джерела фінансування експерименту;
· особи, відповідальні за проведення і результати експерименту, їх повно-

важення щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;
· порядок і терміни звітування про хід і результати дослідно-експери-

ментальної роботи. За потреби цим наказом:
· затверджуються експериментальні навчальні плани, індивідуальний 

штатний розклад експериментального загальноосвітнього нав-
чального закладу;
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· дається дозвіл на використання в експериментальному загаль-
ноосвітньому навчальному закладі експериментальних навчальних 
програм, підручників та посібників, інших матеріалів, що пройшли 
відповідну експертизу.
До наказу додаються:

· програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис експе-
рименту;

· за потреби — форма звіту про хід і результати експерименту, перелік 
загальноосвітніх навчальних закладів, яким надається статус експе-
риментальних, а також перелік наукових керівників експерименту.
�. Повноваження експериментального загальноосвітнього навчаль-

ного закладу
3.1. Згідно з наказом про проведення експерименту відповідний ор-

ган управління освітою надає експериментальному загальноосвітньому 
навчальному закладу та органу управління освітою, засновникам, яким 
цей заклад безпосередньо підпорядкований, право вносити передбачені 
програмою дослідно-експериментальної роботи зміни в:

· зміст освіти (працювати за експериментальним навчальним планом, 
застосовувати у навчально-виховному процесі експериментальні нав-
чальні програми, книги);

· методи, форми організації навчання та виховання;
· організацію навчально-виховного процесу, режим роботи;
· систему внутрішкільного управління;
· штатний розклад (право вводити додаткові штатні одиниці);
· форми комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів, оплати 

їх праці з наданням права встановлювати доплати до посадових ок-
ладів працівникам експериментального загальноосвітнього навчаль-
ного закладу, які виконують дослідно-експериментальну роботу.
3.2. Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад по-

винен:
· здійснювати дослідно-експериментальну роботу згідно з наказом про 

проведення експерименту на його базі;
· вносити передбачені програмою дослідно-експериментальної роботи 

зміни до своєї діяльності, як правило, на початку навчального року;
· звітувати про хід і результати дослідно-експериментальної роботи 

перед органом управління освітою, що видав наказ про проведення 
експерименту на його базі, та органом управління освітою, засновни-
ками, яким експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 
безпосередньо підпорядкований, у встановлені ними терміни.
4. особливості управління експериментальним загальноосвітнім 

навчальним закладом
4.1. Безпосереднє керівництво експериментальним загальноосвітнім 

навчальним закладом здійснює його директор згідно з повноваженнями 
та обов’язками, встановленими Положенням про загальноосвітній нав-
чальний заклад.

4.2. Загальне управління експериментом в експериментальному 
загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється органом управ-
ління освітою, що видав наказ про проведення експерименту на його 

базі, відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної ос-
вітньої діяльності.

4.3. Безпосереднє управління експериментом в експериментальному 
загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється автором (автора-
ми) заявки, науковим керівником (керівниками) експерименту спільно 
з директором загальноосвітнього навчального закладу.

4.4. Автор (автори) заявки, науковий керівник (керівники) експе-
рименту спільно з директором загальноосвітнього навчального закладу 
за погодженням з органами його громадського самоврядування, учасни-
ками навчально-виховного процесу:

· готують пропозиції органу управління освітою, що видає наказ 
про проведення експерименту, органу управління освітою, заснов-
никам, яким загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо 
підпорядкований, про внесення змін до змісту освіти, методів, форм 
організації навчання та виховання, його організаційної структури 
і режиму функціонування, системи внутрішкільного управління, 
штатного розкладу, форм комплектування, організації підготовки 
керівників і педагогів до роботи за програмою дослідно-експеримен-
тальної роботи, їх морального та матеріального заохочення;

· визначають склад учасників експерименту (керівних, педагогічних 
працівників, учнів);

· планують, організовують дослідно-експериментальну роботу;
· забезпечують дотримання учасниками експерименту умов здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, визначених Положенням про по-
рядок здійснення інноваційної освітньої діяльності;

· звітують перед органом управління освітою, що видав наказ про проведен-
ня експерименту, перед Президією АПН України (щодо експерименту, що 
проводиться на підставі її подання), органом управління освітою, заснов-
никами, яким експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 
безпосередньо підпорядкований, про перебіг і результати дослідно-експе-
риментальної роботи, виносять на їх розгляд пропозиції щодо внесення 
змін до її програми, розширення бази, припинення експерименту.
4.5. Автор (автори) заявки, науковий керівник (керівники) експе-

рименту:
· здійснюють наукове керівництво експериментом в експеримен-

тальному загальноосвітньому навчальному закладі;
· звітують про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи 

перед органом управління освітою, що видав наказ про проведення ек-
сперименту, та перед Президією АПН України (щодо експерименту, 
що проводиться на підставі її подання) у встановлені ними терміни.
4.6. Директор експериментального загальноосвітнього навчально-

го закладу щороку звітує про перебіг і результати дослідно-експери-
ментальної роботи перед органами громадського самоврядування цього 
закладу, органом управління освітою, засновниками, яким експеримен-
тальний загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпоряд-
кований, у встановлені ними терміни.

5. Зняття статусу експериментального із загальноосвітнього нав-
чального закладу
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5.1. Рішення про зняття статусу експериментального із загально-
освітнього навчального закладу приймається органом управління осві-
тою, що видав наказ про проведення експерименту на його базі, у разі:

· виконання програми дослідно-експериментальної роботи, завер-
шення експерименту, що проводився на базі експериментального за-
гальноосвітнього навчального закладу;

· невиконання наказу про проведення експерименту, програми дослід-
но-експериментальної роботи;

· якщо здійснення експерименту негативно позначається на освітньо-
му процесі та його результатах;

· недотримання виконавцями дослідно-експериментальної роботи умов 
здійснення інноваційної освітньої діяльності, визначених Положен-
ням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.
5.2. Ініціювати зняття статусу експериментального із загально-

освітнього навчального закладу можуть:
· орган управління освітою, що видав наказ про проведення експери-

менту, надання статусу експериментального загальноосвітньому 
навчальному закладу;

· АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом, вида-
ним на підставі відповідного подання Президії АПН України);

· орган управління освітою, засновники, яким експериментальний за-
гальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований;

· юридичні та фізичні особи, які виконують дослідно-експериментальну 
роботу, забезпечують проведення експерименту;

· учасники навчально-виховного процесу в експериментальному за-
гальноосвітньому навчальному закладі.
5.3. З обґрунтованими пропозиціями щодо зняття статусу експе-

риментального із загальноосвітнього навчального закладу можна звер-
татися до:

· директора експериментального загальноосвітнього навчального за-
кладу;

· органу управління освітою, засновників, яким експериментальний за-
гальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований;

· Президії АПН України (щодо експерименту, що проводиться за нака-
зом, виданим на підставі її подання);

· органу управління освітою, що видав наказ про проведення експери-
менту, надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу ек-
спериментального.
5.4. У разі надходження відповідних обґрунтованих пропозицій 

щодо зняття із загальноосвітнього навчального закладу статусу експе-
риментального орган управління освітою, що видав наказ про проведення 
експерименту, надання статусу експериментального загальноосвітньому 
навчальному закладу, АПН України у двомісячний термін здійснюють 
експертизу перебігу і результатів дослідно-експериментальної роботи 
в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі.

5.5. Експертиза перебігу і результатів експерименту здійснюється 
експертною комісією, що розглядала заявку на його проведення, в по-
рядку, встановленому МОН України.

Експертиза перебігу і результатів експерименту всеукраїнського рів-
ня, що проводився за наказом, виданим на підставі відповідного подан-
ня Президії АПН України, здійснюється АПН України у встановленому 
нею порядку.

5.6. Експертиза результатів експерименту, освітньої інновації здійс-
нюється протягом трьох місяців після його завершення.

5.7. Для проведення експертизи перебігу і результатів експерименту, 
освітньої інновації автор (автори) заявки (за потреби — спільно з нау-
ковим керівником (керівниками) експерименту) складає і подає до від-
повідного органу управління освітою звіт про хід і результати дослідно-
експериментальної роботи.

Звіт про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи, що 
проводилася за наказом, виданим на підставі подання Президії АПН 
України, подається також до АПН України.

5.8. Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-експе-
риментальної роботи встановлюється органом управління освітою, що 
видав наказ про проведення експерименту, надання загальноосвітньому 
навчальному закладу статусу експериментального.

Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-експеримен-
тальної роботи, що проводилася за наказом, виданим на підставі від-
повідного подання Президії АПН України, встановлюється МОН Украї-
ни за погодженням з АПН України.

5.9. Автор (автори) заявки, освітньої інновації у тримісячний термін 
може оскаржити висновки експертизи перебігу і результатів експери-
менту в МОН України. У цьому разі відповідний орган управління осві-
тою створює експертну комісію в новому складі, що здійснює повторну 
експертизу перебігу і результатів експерименту, освітньої інновації.

5.10. Повторна експертиза перебігу і результатів експерименту, 
освітньої інновації здійснюється у тримісячний термін від дати над-
ходження відповідної скарги, її висновки є остаточними і оскарженню 
не підлягають.

5.11. Рішення про зняття статусу експериментального з загаль-
ноосвітнього навчального закладу приймається на підставі висновків 
експертизи перебігу і результатів експерименту, освітньої інновації або 
на підставі відповідного подання Президії АПН України.

5.12. На підставі висновків експертизи перебігу і результатів експе-
рименту, освітньої інновації або подання Президії АПН України від-
повідний орган управління освітою протягом місяця видає наказ про 
припинення, завершення експерименту, зняття статусу експеримен-
тального із загальноосвітнього навчального закладу.

Цим наказом:
· обґрунтовується рішення про припинення, завершення експе-

рименту, зняття статусу експериментального із загальноосвітнього 
навчального закладу;

· знімається статус експериментального із загальноосвітнього навчаль-
ного закладу;

· оцінюється робота виконавців дослідно-експериментальної роботи, 
експериментального загальноосвітнього навчального закладу;
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· визначаються умови розповсюдження в системі освіти розробленої в 
ході експерименту освітньої інновації.
6. Фінансування дослідно-експериментальної роботи в експеримен-

тальному загальноосвітньому навчальному закладі
Фінансування дослідно-експериментальної роботи в експеримен-

тальному загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється орга-
нами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.

Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійс-
нюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, спе-
ціальних коштів, а також інших джерел, не заборонених чинним зако-
нодавством.

Начальник департаменту розвитку
загальної середньої, дошкільної
та позашкільної освіти В. П. Романенко
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Частина ІІІ.

ПРогРаМНо-МетоДиЧНе ЗаБеЗПеЧеННя 

ДошКІльНої оСВІти В УКРаїНІ

Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей до-
шкільного віку — від 01 квітня 2004р. №264

МІНІСтеРСтВо оСВІти І НаУКи УКРаїНи
НаКаЗ:

м.Київ
01.04.2004 р. №264

Про проведення апробації Базової програми 

розвитку дітей дошкільного віку

З метою модернізації дошкільної освіти шляхом забезпечення ціліс-
ного розвитку особистості дитини, ефективного впровадження в прак-
тику особистісно-орієнтованої моделі виховання

НАКАЗУю:
1) Начальникам управлінь освіти і науки Донецької, Рівненської, 

Сумської, Хмельницької і Черкаської обласних, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій.

2) Провести у 2004-2005 навчальному році апробацію Базової про-
грами розвитку дітей дошкільного віку (далі програми). Визначити не 
менше трьох дошкільних навчальних закладів для вивчення якості та 
ефективності зазначеної програми.

3) Здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням 
апробації програми. Систематично обговорювати ії результати на засі-
даннях вчених рад інстітутів післядипломної педагогічної освіти, педа-
гогічних рад навчальних закладів.

4) Організувати для педагогічних працівників, залучених до апроба-
ції програми, постійно діючі семінари за участю працівників Міністерс-
тва освіти і науки України, наукових співробітників Академії педагогіч-
них наук України, працівників інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства осві-
ти і науки України.

5) Результати апробації надіслати до Науково-методичного центру 
середньої освіти Міністерства освіти і науки України: попередні — до 1 
січня 2005 року, підсумкові узагальнені — до вересня 2005 року.

6) Подати до 15 вересня 2005 року пропозиції міністерству освіти і 
науки України щодо відзначення педагогічних працівників, які від-
повідально та якісно провели апробацію програми.
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Інструкція про ділову документацію 

в дошкільних закладах — від �0 січня 1��� 

року №�2

1. Загальні положення
1.1. Ведення обов’язкової ділової документації (накази, трудові 

книжки, особові справи працівників) здійснюється згідно з чинним за-
конодавством.

1.2. Ця Інструкція визначає перелік обов’язкової додаткової ділової 
документації дошкільного закладу, умови її ведення та зберігання. Дія 
Інструкції поширюється на всі типи дошкільних закладов незалежно 
від форми власності.

1.3. Ділова документація і листування дошкільного закладу ведуть-
ся державною мовою.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до націо-
нальних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може 
використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної націо-
нальної меншини в порядку, встановленому чинним законодавством. 
1.4. Книги, які ведуться керівником дошкільного закладу, обов’язково 
поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються й 
скріплюються печаткою.

1.5. Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних 
шафах чи сейфах.

1.6. Ділові папери, що надходять до дошкільного закладу чи надсила-
ються з нього, реєструються у книзі обліку вхідних та вихідних докумен-
тів. Допущені виправлення обумовлюються й скріплюються печаткою.

1.7. При зміні керівника дошкільного закладу ділова документація пе-
редається за описом, про що в акті передачі робиться відповідний запис.

1.8. Відповідальність за ведення, своєчасність виконання та збері-
гання ділової документації несе керівник дошкільного закладу.

1.9. Контроль за правильним веденням ділової документації у до-
шкільному закладі здійснюють відповідні органи управління освітою 
місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Перелік документації педагогічних працівників дошкільно-
го закладу

2.1. Документація керівника дошкільного закладу.
2.1.1. Ліцензія на право ведення закладом освітньої діяльності (від-

повідно до Положення про ліцензування закладів освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. N 200 ( 200-96-п ).

2.1.2. Статут дошкільного закладу.
Для дошкільних закладів, підпорядкованих підприємствам, органі-

заціям, установам положення про дошкільний заклад, затверджене за-
сновником, та витяг із статуту засновника про освітню діяльність.

2.1.3. Свідоцтво про державну атестацію (згідно з Типовим положен-
ням про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкіль-

7) Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.) 
передбачити на договірних засадах проведення апробації програми, ви-
даної за кошти видавництва.

8) Систематично надавати методичну допомогу педагогічним праців-
никам, які здійснюють експериментальне випробування програми. 

9) Результати апробації програми подати у жовтні 2006 року для роз-
гляду на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України; узагаль-
нені висновки надіслати авторському колективу та відповідному видав-
ництву для остаточного доопрацювання програми.

10) Наказ опублікувати в «Інформаційному збірнику Міністерства 
освіти і науки України» , газеті «Освіта України», розмістити на web-
сайті Міністерства освіти і науки України:www/mon/gov/ua.

11) Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора де-
партаменту загальної середньої та дошкільної освіти Полянського П.Б.

Заступник міністра В.О. Огнев’юк 

Про внесення змін до наказу «Про проведення 

апробації Базової програми розвитку дітей 

дошкільного віку» від 17 грудня 2004р. №�4�

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України

Від 01.04.2004

З метою поліпшення якості та забезпечення повноти перевірки від-
повідності Програми розвитку дітей дошкільного віку вимогам Базово-
го компонента дошкільної освіти, віковим особливостям дітей

НАКАЗУю
Пункти 1.1, 1.4, 1.5, 2.2 викласти в такій редакції:
1.1. Провести у 2004-2005 та 2005-2006 навчальних роках апробацію 

Програми розвитку дітей дошкільного віку (далі програми). Визначити 
не менше трьох дошкільних навчальних закладів для вивчення якості 
та ефективності зазначеної програми.

1.4. Результати апробації надіслати до Науково-методичного центру 
середньої освіти Міністерства освіти і науки України:попередні — до 
15 червня 2005 року, підсумкові узагальнені — до 15 вересня 2006.

1.5. Подати до 15 вересня 2006 року пропозиції Міністерству освіти 
і науки України щодо відзначення педагогічних працівників, які від-
повідально та якісно провели апробацію програми. 

2.2. Результати апробації програми подати у грудні 2006 року для 
розглядуна засіданні колегії Міністерства і науки України; узагальнені 
висновки надіслати авторському колективу та відповідному видавниц-
тву для остаточного доопрацювання програми.

Заступник Міністра В.О.Огнев’юк
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2.2. Документація вихователя-методиста, заступника керівника до-
шкільного закладу з освітньо-виховної роботи.

2.2.1. План роботи.
2.2.2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.
2.2.3. Книга проведення консультацій.
У ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації. 

Якщо в дошкільному закладі працюють спеціалісти із фізичного вихо-
вання, образотворчого мистецтва, трудового виховання, корекційної 
роботи, ведеться книга тематичних консультацій для них.

2.2.4. Плани семінарів, семінарів-практикумів.
Доцільність проведення семінарів, семінарів-практикумів визна-

чається конкретною потребою дошкільного закладу.
2.2.5. Методичні розробки; конспекти занять; програми святкових 

дійств, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експе-
риментальні дослідження, авторські розробки.

2.2.6. Плани проходження підвищення кваліфікації, атестації педа-
гогічних працівників.

2.2.7. Інформаційні матеріали та педагогічні видання з питань до-
шкільної освіти.

2.2.8. Книга обліку педпосібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо.
2.2.9. Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педаго-

гічної, методичної літератури.

2.3. Документація практичного психолога, соціального педагога
2.3.1. План роботи.
2.3.2. Графік роботи, затверджений керівником.
2.3.3. Журнал психолого-педагогічного діагностування вихованців.
2.3.4. Журнал обліку спостережень.
2.3.5. Журнал обліку проведення корекційної роботи.
2.3.6. Книга протоколів індивідуальних консультацій.
В роботі практичні психологи (соціальні педагоги) керуються Положен-

ням про психологічну службу в системі освіти України, затвердженим на-
казом Міністерства освіти України від 01.07.93 р. № 230 (0101-93) і зареєс-
трованим у Міністерстві юстиції України від 26.07.93 р. за № 101.

2.4. Документація вихователів.
2.4.1. План освітньо-виховної роботи.
2.4.2. Книга відомостей про дітей та їхніх батьків.
2.4.3. Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи. У ньому 

фіксуються проведення гартувальних процедур та відомості про звуко-
вимову дітей.

2.4.4. Щоденник педагога з підвищення професійного рівня (участь у 
педагогічних радах, колективних переглядах, семінарах тощо).

2.4.5. Листок здоров’я вихованців.
2.4.6. Вихователі спеціальних дошкільних закладів додатково ве-

дуть:
• журнал обстеження вихованців дитячим лікарем-спеціалістом;
• книгу взаємозв’язку між дефектологом та вихователем групи.

них закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують со-
ціальної допомоги та реабілітації, затвердженим наказом Міністерства 
освіти України від 05.03.96 р. № 66 (0139-96) і зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України від 26.03.96 р. за № 139/1164).

2.1.4. Книга наказів.
Ведеться в усіх дошкільних закладах за наявності в них не менше 

трьох працівників.
2.1.5. План роботи дошкільного закладу.
2.1.6. Книга протоколів засідань педагогічної ради дошкільного за-

кладу. Ведеться в дошкільних закладах за наявності в них не менше 
трьох педагогічних працівників.

В ній фіксуються питання, що розглядаються на засіданні педагогіч-
ної ради, прийняті рішення, виконання рішень попередньої педагогіч-
ної ради.

2.1.7. Книга обліку особового складу працівників.
До неї заносяться відомості про працівників дошкільного закладу, 

наслідки проходження атестації (дата і номер наказу).
2.1.8. Графік роботи працівників дошкільного закладу.
Складається на навчальний рік, у разі потреби може бути перегляну-

тим протягом навчального року.
2.1.9. Особові справи працівників дошкільного закладу.
2.1.10. Трудові книжки.
2.1.11. Книга обліку вхідних та вихідних документів.
Реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання 

і використання з довідковою метою.
Вхідні документи та копії вихідних підшиваються і зберігаються в 

окремих папках.
2.1.12. Діловий щоденник контролю.
2.1.13. Книга реєстрації приймання і передання документів при зміні 

керівника дошкільного закладу.
2.1.14. Копії статистичних звітів про діяльність дошкільного закла-

ду за звітний період.
2.1.15. Журнал прибуття (вибуття) дітей в дошкільному закладі.
2.1.16. Документація з питань атестації працівників дошкільного 

закладу.
Проведення атестації регламентується Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом 
Міністерства освіти України від 20.08.93 р. N 310 (0176-93) і зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України від 02.12.93 р. за № 176.

2.1.17. Документація з питань охорони праці і техніки безпеки.
Ведеться згідно з Положенням про організацію охорони праці та по-

рядком розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закла-
дах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.93  р. 
№ 429 (0178-93) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 
03.12.93 за № 178.

2.1.18. Книга протоколів виробничих нарад.
2.1.19. Протоколи батьківських зборів (конференцій).
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Накази видаються:
а) на виконання актів чинного законодавства, розпорядчих доку-

ментів вищих органів;
б) з питань особового складу.
Наказ підписує керівник дошкільного закладу.
Наказ набуває сили з моменту його підписання. Окремі пункти на-

казу можуть визначати терміни набуття чинності.
3.1.1. Накази з особового складу видаються при призначенні, пе-

реміщенні, звільненні працівника, його заохоченні чи накладенні 
стягнень.

Такий наказ видається на підставі заяви, доповідної записки керів-
ників структурних підрозділів та в інших випадках.

У наказі слід вказувати документ, на підставі якого він виданий.
Накази з особового складу доводяться до відома працівників під 

розписку і є підставою для відповідного запису у трудовій книжці. 
Записи у наказах і трудових книжках повинні відповідати вимогам 
чинного законодавства.

Якщо в одному пункті наказу перераховується кілька осіб, то їхні 
прізвища називаються в алфавітному порядку.

3.1.2. Накази із загальних питань, у свою чергу, поділяються на 
ініціативні і накази на виконання розпорядчих документів вищого 
рівня.

Текст наказу складається з констатуючої і розпорядчої частин.
Констатуюча частина містить: вступ (вказується причина видання 

наказу); доведення (викладаються основні факти); висновок (викла-
дається мета видання наказу). Наказ, що видається на підставі роз-
порядчих документів органів вищого рівня, повинен мати посилання 
на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і 
заголовків.

Розпорядчу частину позначають словом «Наказую», вона скла-
дається з пунктів, що поділяються на: дію, термін виконання та від-
повідальність за виконання.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким 
доручено контроль за виконанням наказу.

Ініціативні накази видаються для оперативного керівництва робо-
тою дошкільного закладу.

3.2. План роботи
3.2.1. План роботи дошкільного закладу складається на навчаль-

ний рік і затверджується педагогічною радою закладу.
3.2.2. В плані зазначається: аналіз роботи закладу за минулий 

навчальний рік; основні завдання на наступний; підвищення рівня 
фахової майстерності працівників (самоосвіта, курси підвищення 
кваліфікації, атестація тощо); методична робота (педагогічні ради, 
семінари, семінари-практикуми, консультації, обмін досвідом, інші 
форми роботи); нагляд за освітньо-виховним процесом (комплексні, 
тематичні перевірки; оперативний, попереджувальний, епізодичний, 
порівняльний контроль); організаційно-педагогічна робота (зв’язок 

2.4.7. Вихователі (інструктори) з фізичного виховання додатково 
ведуть:

• книгу медичного обстеження дітей;
• книгу обліку роботи з дітьми, які мають ослаблене здоров’я;
• книгу обліку виконання дітьми 6-річного віку державних тестів і 

нормативів оцінки фізичної підготовленості;
• книгу обліку виконання дітьми основних фізичних рухів;
• збір сценаріїв та матеріалів спортивних свят, розваг, змагань, ін-

ших заходів.
2.4.8. Вихователі з образотворчої діяльності, трудового виховання 

додатково ведуть:
• план проведення конкурсів, тематичних виставок тощо;
• конспекти занять, матеріалів з досвіду роботи, авторські роботи.

2.5. Документація музичних керівників.
2.5.1. Календарний план роботи.
2.5.2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетич-

ного циклу.
2.5.3. Сценарії свят, розваг, театральних вистав тощо.
2.5.4. Щоденник обліку індивідуальної (гурткової) роботи з 

дітьми.

2.6. Документація вчителів-дефектологів (сурдопедагогів, тифло-
педагогів, олігофренопедагогів, логопедів)

2.6.1. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи.
2.6.2. Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу.
2.6.3. Картка мовного розвитку на кожну дитину.
2.6.4. Індивідуальна картка розвитку дитини.
2.6.5. План індивідуальної роботи, занять у підгрупах.
2.6.6. Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної 

роботи з дітьми.
2.6.7. Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної кон-

сультації на кожну дитину.
2.6.8. Календарний план роботи з розвитку слухового сприймання 

і навчання мовлення (для роботи з дітьми, що мають вади слуху).
2.6.9. Аудіограми дітей, що мають вади слуху.
2.6.10. Книга взаємозв’язку між дефектологом і вихователем групи.
2.6.11. Графік роботи, затверджений керівником.
За вимогою санітарно-епідеміологічної служби на основі епідпо-

казників тимчасово можуть вводитись й інші форми обліково-конт-
рольної документації.

�. Методичні рекомендації щодо ведення окремої документації
3.1. Накази.
Накази видаються керівником дошкільного закладу на правах 

єдиноначальності та в межах компетенції.
За своїм призначенням накази поділяються на накази з особового 

складу і накази із загальних питань.



��6 ��7

Інструктивно-методичний лист «Про 

планування освітнього процесу в 

дошкольному навчальному закладі»

Планування роботи дошкільного навчального закладу — процес 
визначення конкретних цілей, завдань, змісту, форм, методів, за-
собів досягнення намічених перспектив на певний відрізок часу. Його 
мета — забезпечити гармонійний, різнобічний розвиток особистості 
дитини з орієнтацією на її цінності та інтереси, збереження дитячої суб-
культури.

В основу планування освітнього процесу покладені такі принципи: 
науковості, актуальності, свободи вибору, цілісності та логічності, пер-
спективності, наступності, систематичності, повторності, концентрич-
ності та достатності змісту, реальності заходів.

Планування може бути перпективне і поточне.
Перспективне планування визначає завдання і зміст роботи закладу 

або його підрозділів, методи і прийоми навчально-виховного процесу на 
тривалий відрізок часу: навчальний рік, півріччя, квартал, місяць.

Основною формою перспективного планування дошкільного нав-
чального закладу є річний план його роботи.

Поточне (календарне) планування охоплює найближчий розвиток 
часу — тиждень, місяць, квартал. До поточного планування відносяться 
календарні плани освітньо-вихової роботи педагогічних працівників.

Перспективне і поточне планування розглядаються як єдиний, не-
розривний процес, складові якого взаємопов’язані зі змістом. Перспек-
тивне планування служить основою поточного.

Форма складання перспективних і поточних планів довільна: тексто-
ва чи графічна.

Види і форми планування освітнього процесу в дошкільному нав-
чальному закладі визначаються й затверджуються педагогічною радою 
на початку навчального року.

Річний план роботи дошкільного навчального закладу складаєть-
ся на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється серпневою пе-
дагогічною радою, затверджується керівником закладу й погоджується 
з місцевим органом управління освітою.

У змісті плану передбачаються заходи з підвищення рівня фахової 
майстерності педагогічних працівників, різні форми методичної роботи 
з педагогічними кадрами, вивчення стану освітнього процесу, заходи 
спільної роботи дошкільного закладу із школою та батьками, робота ме-
тодичного кабінету та адміністративно-господарська діяльність, меди-
ко-профілактичні заходи, проведення свят, розваг, театральних дійств, 
гурткової роботи. Чітко вказуються назви запланованих заходів, форми 
їх реалізації, строки і відповідальні за виконання.

З метою уникнення формалізму, декларативності, поверховості зміс-
ту частин (розділів) річного плану враховується ряд вимог:

• в аналізі роботи закладу за минулий рік, з якого починається план, 

зі школою, співпраця із сім’єю); робота методичного кабінету; ад-
міністративно-господарська діяльність.

3.2.3. До плану роботи додаються медико-профілактичні заходи, 
графіки проведення свят, розваг, театральних дійств.

3.2.4. Гурткова робота планується окремо, або ж вводиться розділ 
«Гурткова робота» в планах роботи дошкільного закладу і відповід-
них спеціалістів.

3.2.5. Вихователь-методист на підставі загального плану складає 
власний календарний план роботи на квартал.

3.2.6. Форма складання плану педагогічними працівниками вста-
новлюється рішенням педагогічної ради. Календарні плани педаго-
гічних працівників перевіряються і затверджуються керівником або 
вихователем-методистом дошкільного закладу.

3.2.7. Календарний план роботи музичного керівника складається 
для кожної виховної групи окремо з урахуванням рівня психофізич-
ного розвитку дітей.

3.3. Діловий щоденник
3.3.1. Діловий щоденник контролю керівника дошкільно-

го закладу.
Ведеться у довільній формі відповідно до щоденного плану ро-

боти керівника, де записуються висновки і пропозиції за наслідка-
ми вивчення роботи працівників дошкільного закладу;  фіксуються 
спостереження за здійсненням освітньо-виховного процесу, робота 
педагогів із сім’ями, відвідування виховних групп протягом дня, ко-
лективні перегляди, робота спеціалістів тощо.

3.3.2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.
Ведеться у довільній формі відповідно до календарного плану ро-

боти вихователя-методиста.
Періодичність відвідувань освітньо-виховних заходів визначаєть-

ся доцільністю, але, як правило, не рідше одного разу на тиждень для 
кожної вікової групи, враховуючи роботу спеціалістів.

Обов’язковими для відвідувань є загальні заходи (батьківські збо-
ри, свята, розваги тощо) відповідно до плану їх проведення.

За результатами вивчення освітньо-виховного та педагогічного 
процесу формулюються висновки, складаються пропозиції.

Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних за-
кладах — від 01 жовтня 2002року №1/9 — 434 (лист МОН України)

№ 1/�-4�4 від 01.10.2002 р.
Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим,
Управління освіти і науки обласних

Киівської і Севастопольської
Міських державних адміністрацій
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• за видами дитячої діяльності (ігрова — всі види ігор; навчальна — за-
няття з різних розділів програми; трудова — різні види й форми пра-
ці; комунікативна — індивідуальні, підгрупові, колективні бесіди з 
дітьми на особистісні, морально-етичні теми, організація ситуацій 
між особистісного спілкування та ін.; пізнавальна — спостереження, 
цільові прогулянки, екскурсії, дитяче експериментування, досліди, 
читання художньої літератури та ін.; рухова — рухливі ігри, елемен-
ти спортивних ігр та вправа, фізкультурні свята і розваги, прогулян-
ки — походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність);

• за іншими, самостійно розробленими педагогами підходами, які за-
безпечують виконання завдань з різних розділів програми (напри-
клад, тематичний підхід).
Обов’язковою є участь обох вихователів вікової групи в процесі пла-

нування освітньої роботи із дітьми.
Робота музичних керівників, інструкторів з фізичного вихован-

ня, вихователів з образотворчої діяльності та інших спеціалістів 
планується окремо для кожної вікової групи та відображає відповідні 
форми роботи з дітьми. Зміст планів узгоджується з планами роботи ви-
хователів.

Керівниками й вихователями-методистами дошкільних навчальних 
закладів здійснюється систематичний контроль за плануванням освіт-
нього процесу та надається допомога педагогічним працівникам закла-
ду при розробці планів роботи.

Заступник державного секретаря Г.Г.Науменко

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи 

в дошкільному навчальному закладі — від 

27 серпня 2004 року №1/�-4�� (лист МоН 

України)

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну 
культуру» одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкіль-
них навчальних закладах залишається фізичне виховання дітей. Воно спря-
мовується на охорону і зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захис-
них сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне 
формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розви-
ток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовле-
ності й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової 
активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів закладу з кон-
кретними висновками щодо здобутків, труднощів, недоліків та при-
чин їх виникнення;

• основні завдання на поточний рік визначаються, виходячи зі зроб-
леного аналізу, з урахуванням можливості розв’язання виявлення 
проблем. При цьому слід керуватися державною політикою в галузі 
дошкільної освіти та актуальними потребами самого дошкільного за-
кладу. Оптимальною кількістю основних завдань є не більше 3-4 на 
рік (з них 1-2 завдання можуть бути новими і відображати перспек-
тиви діяльності дошкільного закладу, а 1-2 — такими, що є продов-
женням раніше розпочатої роботи);

• для підвищення рівня фахової майстерності працівників передба-
чаються такі її основні форми, як педагогічні ради (3-4 на рік) семі-
нари, семінари-практикуми, консультації, обмін досвідом (взаємо 
відвідування відкриті покази роботи тощо) та інші. Усі форми мето-
дичної роботи плануються в системі на засадах діагностування й ди-
ференціації із урахуванням рівня загальної і професійної культури 
педагогів.
Вивчення стану освітнього процесу планується у формі комплек-

сних (1) і тематичних (2-3) перевірок. У плані накреслюються основні 
напрямки контролю, його зміст, види, вказуються строки і форми під-
биття підсумків, відповідальні;

• при плануванні організаційно-педагогічної роботи передбачаються 
заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою, зокрема: спільне 
проведення педагогічних рад, консультацій, батьківських зборів, 
колективних переглядів роботи з дітьми, спільних свят і розваг, ек-
скурсій та ін. До цього ж розділу включається план роботи з батька-
ми, батьківськи збори (загальні — 2-3 рази на рік, групові –2 рази 
на рік), лекції, консультації, вивчення досвіду сімейного виховання, 
діяльність різних гуртків і шкіл родинного виховання;

• при плануванні роботи методичного кабінету визначаються захо-
ди по його забезпеченню методичною, науковою, енциклопедичною 
літературою, наочно-дидактичними посібниками, іграшками, атри-
бутими, аудіовізуальними засобами, матеріалами із вітчизняного 
і зарубіжного педагогічного досвіду; по створенню тематичних ка-
талогів, картотек, методичних рекомендацій; оформленню стендів, 
виставок та ін;

• серед заходів адміністративно-господарської діяльності передба-
чаються ремонт приміщень, придбання і ремонт меблів, оснащення 
прогулянкових і фізкультурних майданчиків, фізкультурних і му-
зичних залів, медичних та лікувально-профілактичних кабінетів, 
кімнат для роботи гуртків, благоустрій та озеленення території тощо; 
плануються загальні збори колективу, виробничі наради, інструкта-
жі з працівниками дошкільного закладу;

План роботи вихователів на кожний день може складатися:
• за режимом першої половини дня (ранок, заняття, прогулянка) і дру-

гої (гуртки, свята й розваги,самостійна художня діяльність, праця, 
прогулянка);
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вих умінь і навичок у дітей, розвитку їхніх фізичних якостей. Прово-
дяться вони в усіх вікових групах, переважно в першій половині дня — 
з усією групою або підгрупами дітей. Встановлена тривалість фіззанять 
в межах: для дітей 3-го року життя — 15 — 20 хв., для дітей 4-го року 
життя — 20 — 25 хв., для дітей 5-го року життя — 25 — 30 хв., для дітей 
6-го року життя — 30 — 35 хв. Такі заняття є щоденними; вони прово-
дяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні 
або на майданчику (в період з квітня до жовтня за належних погодних 
умов, систематично, починаючи з середньої групи) і тричі на тиждень 
під час прогулянок у першій половині дня протягом усього року. Три-
валість фізкультурних занять на прогулянках така сама, як і занять у 
залі, але за холодної днини може подовжуватись на 5 хв. Варіативність 
проведення визначається різними чинниками, як-от: пора року і погода 
(відповідно — одяг та взуття дітей), наявність обладнання та інвентаря, 
ступінь володіння дітьми рухами. Якщо у дошкільному закладі про-
водяться заняття з плавання (1 — 2 рази на тиждень залежно від віку 
дітей), то у день їх проведення не плануються фізкультурні заняття за 
розкладом і на прогулянці.

З метою активізації рухового режиму в повсякденні як варіант фіз-
культурних занять на прогулянках 1 раз на тиждень організується 
дитячий туризм у формі прогуляпок-походів за межі дошкільного за-
кладу (пішки, на велосипедах, лижах або санчатах), але лише за на-
явності відповідних природно-ландшафтних умов: лісу, лугу, поля, 
водойми, лісосмуги, парку та ін. Не можна підміняти зазначену фор-
му роботи цільовими прогулянками та екскурсіями за межі дитячого 
закладу, що посідають самостійне місце в освітньому процесі як фор-
ми ознайомлення вихованців із довкіллям, природою. Основна мета 
прогулянок-походів — оздоровлення дітей, запобігання гіподинамії, 
вдосконалення рухових навичок у природних умовах та розвиток фі-
зичної витривалості. Вони проводяться, починаючи з другої молодшої 
групи. їхня тривалість становить: у другій молодшій групі — 15 — 20 
хв., у середній — 20 — 25 хв., у старшій — 25 — 30 хв. (в один бік).

Особливого значення набуває самостійна рухова діяльність як форма 
активізації рухового режиму. Щодня в усіх вікових групах на неї відво-
диться час у вільні від занять години ранкового прийому, прогулянок, 
надвечір’я тощо. Завдання педагогів — забезпечити належний рівень та 
зміст самостійної рухової діяльності дітей завдяки збагаченню їхнього 
рухового досвіду, створенню необхідної матеріальної бази в приміщен-
нях зали, груп, рекреацій, па фізкультурному й групових майданчиках, 
використанню інших прийомів непрямого (опосередкованого) й прямо-
го (безпосереднього) керівництва цією формою роботи.

У відведений для самостійної рухової діяльності час з дітьми різних 
вікових груп щодня організується також індивідуальна робота з фізич-
ного виховання. Дітей залучають до неї для ознайомлення з основними 
рухами, поглибленого розучування їх та закріплення відповідних нави-
чок, для усунення відставання в розвитку фізичних якостей (внаслідок 
невідвідування дошкільного закладу, індивідуальних особливостей ста-
ну здоров’я, фізичного і психічного розвитку та інших чинників). її ме-

Завдання та зміст фізичного виховання в дошкільних навчальних за-
кладах визначаються «вимогами Базового компонента дошкільної осві-
та в Україні, чинними програмами розвитку, навчання та виховання ді-
тей дошкільного віку «Малятко», «Дитина», «Українське дошкілля».

Однак організація роботи з фізичного виховання в дошкільних нав-
чальних закладах потребує удосконалення. Про це свідчить наявність 
значної кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а та-
кож із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фік-
сується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіра-
торні інфекції та мають хронічні недуги.

Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість до-
шкільнят здебільшого пояснюються зниженням їхньої рухової актив-
ності. Потреба дітей в рухах задовольняється лише на 30 — 50%. Гіпо-
динамію спричинюють часті респіраторні захворювання, нераціональна 
побудова рухового режиму й загального режиму дня, недостатнє перебу-
вання дітей на свіжому повітрі тощо. Зокрема, на руховому режимі до-
шкільних навчальних закладів негативно позначаються неправомірне 
скорочення кількості фізкультурних заходів, відсутність системності у 
проведенні прогулянок-походів за межі дитячого садка, фізкультурних 
пауз і хвилинок у процесі навчальної діяльності, розваг, свят тощо.

Щоб усунути ці недоліки, слід приділити основну увагу організації 
фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах, де було б пе-
редбачено правильну побудову та активізацію рухового режиму, надан-
ня йому оздоровчого спрямування, дієвий медико-педагогічний конт-
роль і своєчасну лікувально-профілактичну роботу.

Основою системи фізичного виховання в дошкільних навчальних 
закладах залишається руховий режим як сукупність різних засобів та 
організаційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, раціонально 
поєднуваних і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, міс-
ця в режимі дня, сезону тощо.

В межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової актив-
ності, рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку, стано-
вить 3 — 4 години, для старших дошкільників — 4 — 5 години.

Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним за-
стосуванням традиційних засобів фізичного виховання. Це, зокрема: 
фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту й туризму); оздоров-
чі сили природи (повітря, сонце, вода); гігієнічні чинники (режим хар-
чування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та ін).

Сукупність організаційних форм роботи, обов’язкових для впро-
вадження в освітній процес, становлять: заняття з фізичної культури; 
фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після 
денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні проце-
дури); різні форми організації рухової активності у повсякденні (занят-
тя фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, 
дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та туж-
ні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

Фізкультурні заняття с пріоритетними у процесі систематичного, 
послідовного формування, закріплення і вдосконалення основних рухо-
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Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з першої молодшої 
групи, 1 — 2 рази на місяць (переважно у другій половині дня). їхня три-
валість становить: у першій молодшій групі — 15 — 20 хв., у другій мо-
лодшій — 20 — 30 хв., у середній — 30 — 35 хв., у старшій — 35 — 40 хв. 
Місцем проведення слугують фізкультурна (музична) зала, групова кім-
ната, фізкультурний чи ігровий майданчик даної групи, лісова або парко-
ва галявина, берег водойми тощо. Обов’язковою є участь кожної дитини. 
Плануючи розвагу, для забезпечення оптимальних фізичних, психічних, 
емоційних навантажень слід передбачити раціональне чергування ігор 
різного навантаження, а також колективних, масових — з іграми під-
групами чи індивідуальними (конкурси, атракціони); більш складних за 
правилами, руховими завданнями ігор — з простішими, розважальними. 
Використання ігор змагального характеру планується відповідно віку ді-
тей, зокрема: ігри-конкурси, атракціони рекомендовані для всіх вікових 
груп, а естафетні ігри — для старших дошкільників.

Дні здоров’я організуються з першої молодшої групи 1 раз на місяць. 
Цей день насичується різноманітними формами роботи з фізичного ви-
ховання. Більшість заходів доцільно проводити на свіжому повітрі, до-
бираючи до них оригінальні комплекси фізичних вправ та інших засобів 
і нетрадиційні форми проведення: фізкультурні заняття чи дитячий ту-
ризм, ранкова гімнастика й гімнастика після денного сну, загартуваль-
ні та лікувально-профілактичні процедури, фізкультурне свято або роз-
вага, самостійна рухова діяльність та ін. Не залишається поза увагою 
педагогів і робота з інших розділів програми. Хоча навчальні заняття 
з них не проводяться, однак дозвілля дітей також заповнюється бесіда-
ми, читанням художньої літератури, театралізаціями, самостійною ху-
дожньою діяльністю на теми здорового способу життя. Програма Дня 
здоров’я передбачає заходи, загальні для всього дошкільного закладу, і 
такі, які розраховані на кожну вікову групу.

Тижні фізкультури організуються подібно до Днів здоров’я у час 
канікул (зима, весна, літо).

Руховий режим дошкільних навчальних закладів передбачає також 
ряд традиційних фізкультурно-оздоровчих заходів (ранкова гімнасти-
ка, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, 
загартувальні процедури).

Ранкова гімнастика проводиться відповідно до вимог чинних ос-
вітніх програм та режиму дня тривалістю: .у першій молодшій 
групі — 4 — 5 хв., у другій молодшій — 5 — 6 хв., у середній — 6 — 8 хв., 
у старшій — 8-Ю хв. Основними умовами її ефективності є: вільний до-
ступ свіжого повітря; раціональний одяг дітей; достатня кількість фі-
зичних навантажень (кількість і послідовність вправ. зміна вихідних 
положень, темп виконання, регулювання дихання, чіткість пояснень, 
розпоряджень і команд тощо). Особливості проведення ранкової гімнас-
тики визначаються віком дітей та місцем проведення (у приміщенні чи 
на майданчику).

Гімнастика після денного сну знімає залишки гальмування в корі 
півкуль головного мозку і налаштовує дитячий організм на активну та 
продуктивну діяльність, а також сприятливо впливає на стан постави і 

тою є також активізація малорухливих дітей, запобігання порушенням 
постави і стопи та виправлення їх. Виходячи ч аналізу стану здоров’я, фі-
зичного розвитку й підготовленості, інтересів дітей, педагоги визначають 
мету індивідуальної роботи, добирають потрібне обладнання та інвентар і 
проводять її з однією дитиною чи з підгрупами по 2 — 4 дітей.

Враховуючи провідне значення ігрової діяльності для особистісного 
зростання дитини, руховий режим у дошкільному навчальному закладі 
має насичуватися рухливими іграми. Рухливі ігри — після попередньо-
го розучування їх на прогулянках — вводяться до різних форм роботи 
з дітьми (заняття, свята, розваги, походи, фізпаузи тощо). В усіх віко-
вих групах вони посідають важливе місце як самостійна форма роботи з 
фізичного виховання й проводяться щодня: під час ранкового прийому 
(1 — 2 гри малої та середньої рухливості); на прогулянках у першій та 
другій половині дня (на кожну планується не менше 3 — 4 ігор різної 
рухливості; при цьому першу гру розпочинають через 10 — 15 хв. після 
початку прогулянки, коли діти дещо адаптуються до погодних умов та 
активізуються фізіологічні функції організму перед руховою діяльністю; 
а останньою проводять малорухливу гру); увечері (після 17.00 — 18.00) 
пропонують дітям 1 — 2 гри середньої та малої рухливості.

Розвивально-виховний та оздоровчий ефект рухливих ігор у повсяк-
денні забезпечується правильним їх добором відповідно віку дітей, рів-
ня їхньої рухової підготовленості та стану працездатності, базових рухів 
в іграх та впливу їх на різні м’язові групи і системи організму, пори року 
і погоди, місця в режимі дня та місця проведення, а також належним 
педагогічним керівництвом, дотриманням оптимальних навантажень, 
введенням до рухового режиму різних видів ігор (сюжетних, безсюжет-
них, у тому числі змагального та естафетного характеру, атракціонів, 
спортивних ігор та забав, ігор з елементами спортивних вправ).

Формами активізації рухової активності у повсякденні, спрямовани-
ми на повніше задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення 
набутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят 
до здорового способу життя, а батьків — до участі в освітньому процесі 
дошкільного навчального закладу, на пропаганду фізичної культури, 
виступають фізкультурні свята, розваги, Дні (Тижні) здоров’я.

Фізкультурні свята проводяться, починаючи із середньої групи, 
2 —·3 рази на рік, у фізкультурній залі чи на спортивному майданчику, 
в басейні; можна проводити їх також на стадіоні, у прилеглому парку 
абощо. їм відводиться місце в режимі другої (при потребі — й першої) 
половини дня в межах 40 — 50 хв. — для середньої групи, 1 години — 
для старшої групи. Головні моменти підготовки фізкультурних свят — 
розробка сценарію, розподіл обов’язків з оформлення місця проведення, 
підготовки атрибутики, костюмів, призів та нагород тощо. Підготов-
ка дітей до свята розпочинається заздалегідь і здійснюється протягом 
усього освітнього процесу (на музичних та фізкультурних заняттях, під 
час ранкової гімнастики, проведення ігор, у самостійній руховій діяль-
ності, в індивідуальній роботі). Неприпустимі чисельні масові репети-
ції-повного ходу свята, а також відсторонення когось із присутніх дітей 
від участі в ньому разом із групою.
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плекси вправ і форма проведення фізкультхвилинок та фізпауз періо-
дично змінюються задля підтримання інтересу в дітей та забезпечення 
належної якості виконання рухових завдань. Щомісяця складаються 
нові комплекси; один раз на місяць у дібрані комплекси вноситися змі-
ни й доповнення.

Загартувальні процедури доповнюють усі форми роботи з фізичного 
виховання, підвищують їхню ефективність. Для масового використання 
в режимі дня різних вікових груп рекомендовано традиційне загарту-
вання повітрям (повітряні ванни, прогулянки, сон на свіжому повітрі), 
водою (місцеві і загальні, контрастні обтирання та обливання, умиван-
ня, купання), сонцем (сонячні ванни) відповідно до розроблених при-
нципів, норм і методик.

Нетрадиційні загартувальні процедури, в тому числі інтенсивне за-
гартування (ходіння босоніж, обтирання снігом, обливання холодною 
водою, сауна), та спеціальні лікувально-профілактичні заходи (фітоте-
рапія, ароматерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтич-
ні процедури та ін.) вводяться до загальної системи фізкультурно-оздо-
ровчої роботи за призначенням лікаря, обов’язковою згодою батьків з 
урахуванням індивідуальних показників стану здоров’я, самопочуван-
ня дітей та типу закладу.

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням забезпечує 
комплексне здобуття відомостей про стан цієї роботи в дошкільному 
навчальному закладі спільними зусиллями медичних працівників (лі-
каря, медсестри) та педагогів (завідувачки, старшого вихователя й за 
участі інструктора з фізичної культури, вихователів).

Змістові напрямки медико-педагогічного контролю:
· контроль за станом здоров»я, нервово-психічного та фізичного роз-

витку дітей: медичні огляди з комплексним медичним обстеженням; 
функціональні проби на визначення можливостей серцево-судинної 
та дихальної систем; розподіл дітей на медичні групи для фізкуль-
турних занять і загартування; індивідуальні призначення обсягів, 
доз фізичних навантажень у руховому режимі та загартуванні; своє-
часний перегляд питань про переведення дітей з однієї медичної гру-
пи в іншу та про зміну медичних призначень; визначення динаміки 
фізичного розвитку дітей і показників захворюваності по кожній 
групі та дошкільному закладу загалом;

· контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей (на початку 
та в кіпці навчального року): обстеження, фізичної підготовленості 
дітей за середніми показниками розвитку рухів і фізичних якостей 
з урахуванням кількісних і якісних показників рухової підготовле-
ності хлопчиків і дівчаток; аналіз динаміки змін у розвитку рухів 
і фізичних якостей дітей відповідно до програмних нормативів для 
різних вікових груп;

· оцінка організації, змісту, методики проведення форм роботи з фізич-
ного виховання: їх систематичність, тривалість та раціональність 
розподілу часу між структурними частинами; зміст, послідовність 
дібраних вправ та інших засобів, їхнє дозування; норми загартуван-
ня; методи і прийоми проведення кожного заходу; раціональність 

склепіння стопи завдяки податливості рухового апарату дитини одразу 
після відпочинку. Для проведення в дошкільному навчальному закладі 
доцільні такі її види (на вибір): гігієнічна гімнастика після денного сну; 
повітряні ванни в русі; коригуюча гімнастика.

Гігієнічна гімнастика після сну реалізує зазначену вище мету. її про-
водять в усіх вікових групах після поступового підйому дітей із дотри-
манням спокійної обстановки й відповідних гігієнічних умов: у спаль-
ній кімнаті (на ліжках, біля них), з виходом до групової кімнати чи зали 
(у безпосередній близькості до групи). До комплексу такої гімнастики 
обов’язково входять загальнорозвивальні вправи па різні м’язові групи 
(зі зручною зміною вихідних положень) та спеціальні вправи для фор-
мування стопи і постави. Кількість і дозування вправ така сама, як і на 
ранковій гімнастиці (можна трохи скоротити).

Повітряні ванни в русі — це та ж сама гігієнічна гімнастика в од-
ночасному поєднанні з повітряною ванною, що передбачає поступове 
зниження температури повітря у приміщенні під час її проведення від-
повідно до встановлених норм загартування.

Коригуючою вважають такий вид гімнастики після денного сну, що 
проводиться задля корекції (виправлення) порушень постави й плоскос-
топості. Комплекси складають зі спеціальних вправ та коригуючих еле-
ментів, призначених для виправлення певних вад постави (сколіозів, 
лордозів, кіфозів, сутулості тощо) та стопи. Особлива увага приділяєть-
ся використанню у вправах великого і дрібного фізкультурного облад-
нання та інвентаря, добору допустимих вихідних положень для тулуба, 
рук, ніг.

Дієвим способом оптимізації рухового режиму дошкільників слугу-
ють фізкультхвилинки та фізкультпаузи. Ці фізкультурно-оздоровчі 
заходи є короткотривалими формами активного відпочинку під час нав-
чальної діяльності.

Фізкультхвилинки входять до занять, пов’язаних із тривалим 
сидінням дітей на місцях. Вони використовуються, починаючи із се-
редньої групи, з урахуванням того, що перші ознаки втоми у дітей 5-го 
року життя виявляються на 7 — 9 хвилині заняття, у дітей 6-го року 
життя — на 10 — 12 хвилині, у дітей 7-го року життя — на 12 — 14 
хвилині. Оптимального ефекту фізкультхвилинки набувають за умови 
забезпечення середнього рівня навантажень, якого досягають завдяки 
тривалості заходу (1 — 2 хвилини); кількості та дозуванню вправ (3-5 
знайомих загальнорозвивальних вправ на основні м’язові групи з еле-
ментами для дрібних м’язів шиї, п’ястей, стоп та з включенням рухів, 
протилежних положенню рук, ніг, тулуба, голови на заняттях, по 4 — 6 
разів); темпу виконання вправ (середній чи дещо уповільнений); урізно-
манітненню вихідних положень; проведенню заключної вправи на зни-
ження фізіологічних навантажень та нормалізацію дихання. Характер 
вправ узгоджується з характером діяльності дітей на заняттях, зміст 
віршів-супроводів — зі змістом занять.

Фізкультпаузи (динамічні перерви) рекомендовано для проведення 
між заняттями, обидва з яких вимагають перебування дітей у малору-
хомих положеннях. Для них відводиться по 5 — 7 (до 10) хвилин. Ком-
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Про організацію та зміст навчально-виховно-

го процесу в дошкільних навчальних закла-

дах — від 06 червня 2005 року №1/�-�06 (лист 

МоН України)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-306 від 06.06.05 р.

Міністерство освіти і науки Автономної 
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської 
Міських державних адміністрацій, 

Інститути післядипломної педагогічної освіти 

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного вико-
ристання методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного 
процесу в дошкільних навчальних закладах».

Просимо довести його зміст до відома керівників та педагогічних 
працівників дошкільних навчальних закладів.

Заступник Міністра  В.О. Огнев’юк

організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкіль-
них навчальних закладах

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному 
закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну осві-
ту» й спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчально-
го закладу.

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному за-
кладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно 
до програм розвитку, навчання, виховання дітей «Дитина», «Малятко», 
«Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки», «Зернятко», що ре-
комендовані Міністерством освіти і науки України. Допускається одночас-
не використання варіативних програм, визначених Переліком програм, 
підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОН для вико-
ристання у загальноосвітніх навчальних закладах. Дошкільний навчаль-
ний заклад та його окремі групи обирають для роботи одну із зазначених 
програм. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педа-
гогічною радою закладу. 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, 
навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. 

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується пла-
ном роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затвер-
джується його керівником і погоджується з відповідним органом управ-

вибору способів організації дітей та використання інвентаря; попе-
редження травматизму у дітей; відповідність теми і змісту заходів 
наміченим завданням та обраній формі проведення, ступінь реаліза-
ції поставлених завдань тощо;

· оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм: 
щомісячне визначення загальної і моторної щільності фізкультурних 
занять, інших форм роботи (індивідуальне хронометрування) та сту-
пеня фізичних і психічних навантажень на дитину (візуальна оцінка 
зовнішніх ознак утоми; підрахунок частоти дихання; пульсометрія, 
яка слугує основою для побудови фізіологічної кривої фіззаняття — 
графіка пульсометри); контроль за реакціями на загартування у ді-
тей, особливо — у новачків та ослаблених; узагальнення даних про 
стан здоров’я та про зміну показників захворюваності;

· контроль за організацією рухового режиму: доцільність і достатність 
поєднання в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання; 
визначення шляхом хронометрування та аналіз показників трива-
лості виконуваних рухів за день чи за інший часовий відтинок, кіль-
кості локомоцій протягом дня залежно від віку і статі дітей, пори 
року тощо;

· нагляд за санітарно-гігієнічними умовами: утримання місць занять 
(групові приміщення, фізкультурні куточки в групах, рекреаціях, 
фізкультурна і музична зали, басейн, фізкультурний майданчик, 
ігрові майданчики); стан фізкультурного обладнання та інвентаря в 
приміщеннях і на майданчиках; стан одягу та взуття дітей для що-
денного перебування в групах, прогулянок, для участі в різних фор-
мах роботи з фізвиховання тощо.
Істотним компонентом в організації фізичного виховання у дошкіль-

ному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родина-
ми вихованців, просвітницька робота з батьками і персоналом дошкіль-
ного закладу. Цей напрямок діяльності забезпечується: організацією 
змістовної наочної пропаганди (батьківські куточки, інформаційні бю-
летені, фотостенди та ін.); обговоренням проблем зміцнення здоров’я 
і фізичного розвитку дітей на батьківських зборах та консультаціях, 
виробничих нарадах; активним залученням технічного, медичного пер-
соналу та членів родин вихованців до безпосереднього спостереження 
системи роботи закладу, до підготовки та проведення фізкультурних 
заходів з дітьми та методичної роботи з педкадрами (педради, семінари і 
практикуми, педагогічні читання тощо).

Планування та облік роботи з фізичного виховання відображаєть-
ся у діловій документації згідно з «Інструкцією про ділову документа-
цію в дошкільних, закладах» (наказ Міністерства освіти України від 
30.01.1998 р. за № 32) та інструктивно-методичним листом «Про пла-
нування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах» (наказ 
МОН України від 01.10.2002 р. за №  1/9-434).
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З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, 
гра широко використовується у навчально-виховному процесі дошкіль-
ного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як 
ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших ор-
ганізаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-ро-
льові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з 
елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами 
(дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням 
віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця прове-
дення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступе-
ня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Переорієнтація навчально-виховного процесу в сучасному дошкільно-
му навчальному закладі на розвиток дитячої особистості надає особливої 
ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його са-
мостійна діяльність та індивідуальна робота з ним. 

Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах щод-
ня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за 
змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, 
трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі 
діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать 
від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої 
уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від 
наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організо-
ване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і 
опосередкованим керівництвом з боку вихователя. 

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма прово-
диться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийо-
му, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організуєть-
ся з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми 
(новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та 
гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи). 

Гуртки (студії, секції) є додатковою організаційною формою освітнього 
процесу. Можливе різне профільне спрямування гуртків: естетичного циклу 
(образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, 
хореографічні, вокальні, театральні), спортивні (гімнастики, акробатики, 
ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо), іноземної мови 
та ін. Вони організуються з урахуванням інтересів та здібностей самих ви-
хованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпе-
чення. Зміст гурткової роботи визначається авторськими програмами, які 
складаються керівниками гуртків на основі власної педагогічної діяльності, 
вивчення досвіду інноваційної діяльності, обов’язково узгоджується з освіт-
ньою програмою, затвердженою МОН України, за якою працює заклад і ві-
дображається у річному плані роботи. Якщо гурткова робота організується 
як додаткова освітня послуга (платна), її програма затверджується на рівні 
місцевого органу управління освіти в установленому порядку. 

Гурткові заняття проводяться у другій половині дня, у час, відведений 
для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відпові-

ління освітою. Рекомендації щодо змісту та форми річного плану надано в 
інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки України від 
01.10.2002 р. № 1/9-434. 

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу 
використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально ор-
ганізована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність 
дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та 
ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та 
розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, під-
групами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, ма-
теріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності 
педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей до-
шкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тема-
тичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (занят-
тя) для дітей раннього віку — до 10-15 хвилин, молодшого дошкільно-
го віку — від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого 
дошкільного віку від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).

Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домі-
нуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передба-
чати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, прак-
тично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для 
проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, студійних кім-
нат, плавального басейну, ігрового, спортивного майданчика, квітника 
тощо).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять плануєть-
ся переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається 
проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися 
занять з фізичної культури (зокрема, з плавання), образотворчої діяль-
ності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної 
діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсяк-
денні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, 
чергування тощо). 

Організовуючи навчальну діяльність важливо систематично викорис-
товувати завдання із ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань), 
експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові си-
туації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в 
сучасній дидактиці. Слід поєднувати вербальні, наочні і практичні ме-
тоди, відводити належне місце продуктивним видам діяльності, в яких 
дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліп-
лення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, 
музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального 
розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих 
дітей доцільно диференціювати роботу з ними на заняттях та у повсяк-
денному житті, об’єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з 
них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи 
і прийоми.
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на спеціальних заняттях, але і в ігровій, театралізованій діяльності, під 
час індивідуального спілкування з дитиною тощо. 

Формування готовності до систематичного навчання та шкільного 
життя дітей шестирічного віку актуалізується у зв’язку із переходом 
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру й три-
валість навчання. З огляду на це, важливо враховувати особливості пси-
хофізичного розвитку шестирічних вихованців дошкільного навчально-
го закладу. У центрі уваги постають завдання забезпечення дитині перед 
вступом до школи мінімально-освітнього ядра, що зробить особистість 
малюка життєво компетентною, адаптованою і адекватно зорієнтованою 
в навколишньому середовищі, підготовленою до систематичного навчан-
ня. Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка 
майбутніх першокласників, розвиток пізнавальних психічних процесів і 
мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь — пріоритетні 
напрямки роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Не слід механічно переносити в роботу з шестирічними дошкільни-
ками зміст, форми і методи підготовки до школи та критерії визначення 
готовності до шкільного навчання, які застосовуються до семирічних 
дітей. 

Актуальними у навчально-виховному процесі дошкільного закладу 
залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню сис-
темного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, 
розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяль-
ності дошкільного закладу залишається фізичне виховання. Його успіх 
залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-
гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників. Від-
мова від жорсткої регламентації в побудові режиму дня не дає право зло-
вживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування на користь 
занять та інших навчальних чи гурткових видів діяльності. Руховий 
режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до 
віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків 
встановлюється в таких межах: ранній вік — до 2 — 3 годин; молодший 
дошкільний вік — до 3 — 4 годин; старший дошкільний вік — до 4 — 5 
годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведен-
ня різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної 
культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності 
тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми систе-
мою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ 
безпеки життєдіяльності.

Уся робота з фізичного виховання має здійснюватися з урахуванням 
стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовле-
ності дітей, реальних умов роботи дошкільного навчального закладу і 
його окремих груп, родинного виховання під постійним медико-педа-
гогічним контролем. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в 
дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до інструк-
тивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
від 27.08.2004 р. № 1/9-438. 

дає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність про-
ведення становить 1-2 рази на тиждень. Оптимальними є наповнюваність 
гурткових груп — 10-12 осіб на одному занятті та відвідування однією ди-
тиною одного гуртка на день.

У загальному розкладі гурткових занять раціонально узгоджуються за-
няття гуртків різних профільних напрямків для дітей різних вікових груп, 
уникається дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні 
заняття в першій половині дня.

Інші організаційні форми, що мають місце в освітньому процесі до-
шкільного навчального закладу, організуються і проводяться відповідно 
до визначених чинними програмами вимог.

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі організовуєть-
ся у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природ-
них, предметних, соціальних умов та простором власного «Я» дитини. 
Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпо-
рядковуються інтересам дитини та лініям її розвитку в різних сферах 
життєдіяльності. Розвивальний характер середовища забезпечується 
педагогічно виправданим використанням його можливостей і система-
тичним, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачується 
за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення 
якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функ-
ціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, 
відповідності віковим та статевим особливостям дітей, проблемної наси-
ченості тощо. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися 
у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, 
уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебу-
вання в різних осередках та користування матеріалами, обладнанням. 
Оснащення навчально-виховного процесу рекомендується здійснювати 
відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-
наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (на-
каз Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509). 

Пріоритетного значення в навчально-виховному процесі сучасного 
дошкільного закладу набувають питання удосконалення системи ви-
ховання дітей раннього віку та перегляд підходів до підготовки дітей 
старшого дошкільного віку (5 — 6 річних) до систематичного навчання 
в школі. 

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) є за-
безпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, ство-
рення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особ-
лива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

З огляду на те, що діти раннього віку в основному відвідують групи, 
де одночасно перебувають малюки з різницею у віці (від 2-х місяців до 1 
року; від 1 року до 2-х років тощо, а іноді й в інших комбінаціях), не слід 
обмежувати ініціативу вихователя у виборі форм організації навчально-
виховного процесу. Від вихователів вимагається уміння розподілити у 
часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечити диферен-
ційований та індивідуальний підходи, не пригнічувати дитячої ініціа-
тиви і бажань. Слід повніше реалізовувати програмові завдання не лише 
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Навчання дошкільників елементів писемного мовлення (письма і чи-
тання) теж має місце в навчально-виховному процесі, але не варто фор-
сувати формування у дошкільників навичок власне письма і читання, 
адже це є головним завданням початкової школи. Більш адекватними 
можливостям і потребам дошкільного віку є розвиток дрібної мотори-
ки кистей рук, координації рухів очей і рук, фонематичного слуху, оз-
найомлення із словом і реченням, складом і звуком, буквами, навчання 
звукового аналізу і первинного поскладового злитого читання.

Одним із сучасних засобів інтелектуального розвитку дітей є комп’ютер. 
У дошкільних навчальних закладах комп’ютерні програми для ігор і за-
нять використовується з п’яти років, що стає можливим завдяки розвит-
ку у дошкільників цього віку символічної функції мислення. Основними 
завданнями при цьому виступають: формування у дітей елементарних 
уявлень про комп’ютер як сучасний технічний засіб, можливостями його 
використання в різних сферах життя; озброєння початковими знаннями, 
уміннями та навичками самостійного володіння комп’ютером для оз-
найомлення з довкіллям, конструювання, малювання, експериментуван-
ня тощо; сприяння розвитку передумов теоретичного мислення та інтере-
су до дій з комп’ютерною технікою. Основи комп’ютерної грамотності та 
ознайомлення з навколишнім світом за допомогою комп’ютера входить 
до варіативної частини змісту дошкільної освіти. 

Основною формою організації роботи з комп’ютером є заняття, які 
проводяться 2 рази на тиждень тривалістю для дітей шостого року жит-
тя — 7-10 хвилин, сьомого року — 10-12 хвилин. Вони організовуються 
з невеликими підгрупами дітей, що забезпечує можливість персональ-
ної роботи дошкільників з комп’ютером та здійснення індивідуального і 
диференційованого підходів до кожного вихованця. Заняття будуються 
на основі бесід та практичних дій (спеціальних вправ, ігор дидактичного 
характеру з математичним, мовленнєвим, природничим, людинознав-
чим, образотворчим змістом та ін.) з чітким дотриманням встановлених 
санітарно-гігієнічних норм. 

Естетичне виховання як таке, що сприяє розвитку природних на-
хилів, творчих здібностей, обдарувань, творчої уяви, фантазії також 
розглядається в контексті становлення дитячої особистості напередодні 
шкільного життя. Реалізація його завдань відбувається на основі ши-
рокої інтеграції і пронизує весь педагогічний процес в дошкільному 
закладі, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна 
художня діяльність, свята, розваги, гуртки). У цих формах комплекс-
но використовуються твори музичного, театрального, літературного, 
образотворчого мистецтва в контексті загальнолюдської і національ-
ної культури. При цьому організовується цілеспрямоване педагогічне 
спілкування в середовищі мистецтва з метою введення дитини в певну 
історичну епоху, ознайомлення з національним колоритом, засобами 
художньої виразності, притаманним різним видам мистецтва (живо-
пис, скульптура, архітектура, музика, хореографія, театр, література). 
Завершальним етапом інтегрованого процесу естетичного пізнання стає 
творча художньо-практична діяльність дошкільників (образотворча, 
театралізована, музична, літературно-художня). 

Невід’ємна складова змісту навчально-виховного процесу в дошкіль-
ному навчальному закладі — розумове виховання. Для його здійснен-
ня застосовується як повсякденне життя дитини, так і спеціально ор-
ганізована навчальна діяльність у формі занять з розвитку мовлення, 
ознайомлення з навколишнім і природою, навчання елементів грамоти 
і математики, на яких варто поєднувати пізнавально-розвивальну робо-
ту з різних розділів програми. Важливо активізувати мислення дітей, 
робити сприймання і засвоєння ними матеріалу свідомим, заохочувати 
дітей до постановки питань, висування гіпотез, пошуку самостійних рі-
шень, перевірки їх правильності та інше. Арсенал дидактичних методів 
і прийомів слід розширити за рахунок розвивальних ігор і вправ, про-
блемних запитань, логічних задач, пошукових ситуацій, елементарних 
дослідів, систематичних спостережень, розв’язання ребусів, кросвордів 
тощо. 

Варто застерегти від надмірної інтенсифікації розумового вихован-
ня, до якої останнім часом схиляються окремі педагоги і батьки, моти-
вуючи це необхідністю якісної підготовки дитини до школи. Важливо 
посилити саме розвивальний і виховний аспекти розумового виховання, 
звернути увагу на формування мотивів пізнавальної діяльності, розви-
ток інтелектуальних почуттів.

Формування початкових математичних знань і умінь є одним із важ-
ливих завдань розумового виховання дошкільників. Розвиток мате-
матично-логічного мислення, інтелектуальної готовності до навчання 
у школі здійснюється під час проведення занять з використанням різ-
номанітних математичних завдань, дидактичних ігор, вправ з аналізу, 
синтезу, класифікації, узагальнення, систематизації, а також у повся-
кденному житті. 

Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом 
пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається 
одним з першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільно-
го дитинства. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на 
формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологіч-
ної та комунікативної компетентності. 

Мовленнєві заняття слід проводити інтегровано, комплексно 
розв’язуючи поставлені завдання. Здійснювати поступовий перехід від 
суто репродуктивних дій дітей (повторень, наслідувань зразка, переказів 
тощо) до продуктивних, творчих, що забезпечить своєчасне опанування 
дітьми мовних явищ, сприятиме розвитку словесно-логічного мислення 
на порозі шкільного навчання. Передбачати також розгортання навчаль-
но-мовленнєвої діяльності у повсякденному житті у формі мовленнєвих 
ігрових ситуацій, дидактичних ігор, самостійної художньо-мовленнє-
вої діяльності, індивідуальної роботи, творчих гуртків тощо, а також 
активне включення мовлення в предметну, ігрову, рухову, пізнаваль-
ну, образотворчу, театралізовану, музичну діяльність тощо. Особливої 
уваги потребує організація комунікативної діяльності (спілкування з 
однолітками і дорослими один на один, в підгрупах, колективі); перед 
дітьми постають нові завдання спілкування у різноманітних життєвих 
ситуаціях як природних, так і штучно створюваних, імпровізованих. 
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життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківсь-
кий досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім’ях та їхня 
стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи бать-
ка та інші фактори. Батьки виступають не як експерти чи спостеріга-
чі роботи педагогів, а в ролі їхніх рівноправних партнерів і союзників. 
Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння, 
гуманності. 

Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту 
навчально-виховного процесу покладається на керівника і кожного чле-
на трудового колективу дошкільного навчального закладу в межах їхніх 
посадових обов’язків. Методичні служби всіх рівнів надають дієву допо-
могу на місцях, використовуючи різноманітні форми методичної роботи 
з педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-практику-
ми, методичні об’єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, 
консультації, школи передового досвіду тощо). 

МІНІСтеРСтВо оСВІти І НаУКи УКРаїНи

НаКаЗ

м. Київ

11.09.2002 № 509  

Про затвердження «типового переліку 

обов’язкового обладнання, навчально-

наочних посібників та іграшок в дошкільних 

навчальних закладах» (друге видання, 

доповнене)

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» з метою за-
безпечення оснащення навчально-виховного процесу в дошкільних нав-
чальних закладах України

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію «Типовий перелік обов’язкового облад-

нання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних нав-
чальних закладах» (друге видання, доповнене).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням 
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держав-
них адміністрацій організувати оснащення дошкільних навчальних за-
кладів обладнанням, навчально-наочними посібниками, технічними 
засобами навчання та іграшками відповідно до Типового переліку.

3. Науково-методичному центру організації розробки та виробниц-
тва засобів навчання (Самсонов В. В.) організувати видання та доставку 
Типового переліку до Автономної Республіки Крим, /правлінням освіти 

Першочерговими завданнями морального розвитку дошкільників 
є пробудження гуманних почуттів особистості, формування морально-
вольових якостей, ознайомлення зі змістом і значенням моральних ви-
мог, норм і правил поведінки, морально-етичними цінностями. Особли-
ве значення надається громадянському вихованню з дошкільних років: 
прищепленню почуттів любові й поваги до рідних та близьких, інших 
людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтере-
су та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і 
культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення 
та бажання долучитися до громадсько-корисних справ і значущих сус-
пільних подій. Для цього використовується комплекс засобів педагогіч-
ного впливу (наочність, твори дитячої літератури, морально-етичні за-
вдання, проблемні ситуації морального вибору, бесіди, творчі розповіді, 
ігри, тренінги та ін.) в різних видах діяльності впродовж усього часу 
перебування дітей у дошкільному навчальному закладі. 

Основним завданням трудового виховання дітей дошкільного віку, як 
складової морального становлення, є формування емоційної готовності 
до праці, елементарних умінь і навичок в різних видах праці, інтересу 
до світу праці дорослих людей. Важливим аспектом є індивідуальний та 
диференційований підходи до дитячої особистості (врахування інтере-
сів, уподобань, здібностей, засвоєних умінь, особистісних симпатій при 
постановці трудових завдань, об’єднанні дітей в робочі підгрупи тощо) 
й моральна мотивація дитячої праці. Слід відмовитися від авторитар-
ності, жорсткої регламентації трудової діяльності, частіше організову-
вати роботу з невеликими групами дітей в атмосфері відвертості, добро-
зичливості, взаємодопомоги, творчого пошуку. 

Одним з важливих питань залишається виховання екологічної куль-
тури у дошкільників. Його розв’язання здійснюється у таких напрям-
ках: формування реалістичних уявлень про явища природи, елементів 
екологічного світорозуміння, розвиток позитивного емоційно-ціннісно-
го, дбайливого ставлення до природного довкілля, прищеплення прак-
тичних вмінь доцільного природокористування. Ознайомлюючи дітей з 
природою, враховувати, що кожен регіон України має специфічні при-
родно-географічні особливості. Вихователі повинні розширювати і пог-
либлювати власні знання і знання дітей про природу, побут, культуру, 
етнічні традиції своєї місцевості.

Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегру-
вати родинне й суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет 
родинного виховання, активніше залучати родини до участі у навчаль-
но-виховному процесі дошкільного закладу, психолого-педагогічної і 
медичної самоосвіти. З цією метою проводяться батьківські збори, кон-
сультації, бесіди та дискусії, «круглі столи», тренінги, вікторини, дні 
відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, 
гуртки, «школи молодих батьків (бабусь, дідусів)», застосовуються за-
соби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, 
тематичні стенди, фотовиставки та ін.), залучаються батьки до прове-
дення свят, розваг, походів, екскурсій та ін. При виборі форм роботи 
дошкільного навчального закладу з родинами вихованців враховуються 
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чально-наочних посібників та іграшок розроблено Науково-методич-
ним центром організації розробки та виробництва засобів навчання, На-
уково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки 
України, погоджено з Інститутом проблем виховання АПН України та 
практичними працівниками дошкільних навчальних закладів.
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Ляльки, фігурки тварин та людей
Ляльки

немовля шт. 10 2

одноліток — 5 5

дорослий — 2 5

літературний персонаж — 5

М’яконабивні

тварина — 15 15

літературний персонаж — 5 10

Фігурки

дитина, дорослий набір 10 5

тварина — 20 5

літературний персонаж — 5 5

Предмети лялькового вжитку
Посуд дитячий та ляльковий

і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних ад-
міністрацій.

4. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П. М.) 
забезпечити фінансування видання та доставки Типового переліку до 
Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і 
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних ад-
міністрацій.

5. Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Типового 
переліку навчально-наочних посібників для дошкільних закладів» від 
24.03.1995 р. № 71 вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника департа-
менту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
Романенка В. П.

Заступник 
державного секретаря Г. Г. Науменко

Міністерство освіти і науки України
Науково-методичний центр організації розробки

та виробництва засобів навчання
Науково-методичний центр середньої освіти
Інститут проблем виховання АПН України

типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-на-
очних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу 
(друге видання, доповнене)

Пояснювальна записка
«Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних 

посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» (друге ви-
дання, доповнене) розроблено відповідно до Закону України «Про 
дошкільну освіту» (ст. 38, 39) та вимог діючих програм виховання та 
розвитку дітей дошкільного віку, затверджених Міністерством освіти і 
науки України. Він містить у собі комплект засобів навчання, обладнан-
ня та іграшок для всіх вікових груп дошкільних навчальних закладів, 
що є обов’язковим для забезпечення навчально-виховного процесу, а 
також тих, які можуть бути придбані додатково (у Типовому переліку 
таке обладнання позначено «*»). Типовий перелік побудований за від-
повідною структурою та розділами, які передбачають різні види дитя-
чої діяльності, що робить його зручним у користуванні. До Типового 
переліку включені вироби, які серійно виготовляються для дошкільних 
навчальних закладів промисловістю України і схвалені відповідними 
Науково-методичними комісіями Міністерства освіти і науки України. 
Кількість обладнання, посібників, іграшок та технічних засобів навчан-
ня розрахована на одну групу дітей кількістю за встановленими норма-
ми для дошкільних навчальних закладів загального типу (для дітей ві-
ком від одного до трьох років — 15, для дітей віком від трьох до шести 
(семи) років — 20). Зазначений перелік обов’язкового обладнання, нав-
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одяг (сезонний, святковий, 
професійний)

— � 5

галантерея, біжутерія — 5

Набори ігрового обладнання та атрибутів для сюжетних ігор

лікарня набір 1 1

перукарня — 1 1

школа — 1

дитячий садок, майданчик — 1

магазин — 1 1

пошта — 1

залізниця — 1

ферма — 1

зоопарк — 1

вуличний рух — 1

корабель — 1

ательє — 1

пральня — 1

санки шт. 4 1

коляска — 4 2

гойдалка — 2 1

Транспорт, техніка, споруди
Транспорт шосейний

автомобіль легковий — 5 5

автомобіль вантажний — 5 5

автобус — 2 2

столовий — 2 1

чайний — 2 1

кавовий — 1

кухонний — 2 1

Меблі для ляльок

спальня — 1 1

їдальня — 1

вітальня — 1

кухня — 1 1

класна кімната — 1

ванна — 1 1

Побутова техніка та засоби зв’язку

телефон шт. 4 1

телевізор — 1

праска — 4 1

холодильник — 1

пральна машина — 1

м’ясорубка — 1

міксер, кавоварка* — 1

пилосос* — 1

мікрохвильова піч * — 1

плита — 2 1

лялькова постільна білизна та одяг

постільна білизна набір � �
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бетонозмішувач * — 2

техніка сільськогосподарська

трактор — 2 2

комбайн — 1

сівалка — 1

крупногабаритна іграшкова 
техніка *

— 2 �

Споруди

гараж * набір 2 1

автопаркінг * — 1

бензозаправка * — 1

автоцентр * — 1

міст * — 1

зупинка * — 1

вокзал * — 1

естакада * — 1

Інструмент імітаційний

молоток шт. 2 1

відкрутка — 2 1

лещата — 2 1

гайковий ключ — 2 1

інше — 2 1

Іграшки для ігор з піском, водою та снігом

тролейбус — 2 2

спеціальний (швидка допо-
мога, пожежна тощо)

— 10

транспорт колійний

трамвай * — 2 2

потяг, електричка * — 2 2

метропоїзд * — 1

транспорт водний

пароплав — 2 2

катер — � 2

човен — � 2

транспорт повітряний

літак — 5 2

гелікоптер — 2

супутник — 2

космічний корабель — 2

ракета повітряна — 2

повітряна куля — 1

техніка будівельна

екскаватор — 2 2

вантажний кран — 2

бульдозер — 2 2

каток * — 2

грейдер * — 2
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Сенсорні іграшки

піраміди шт. 10 10

втулки — 10 10

іграшки для нанизуван-
ня, шнурування, втикання, 
зав’язування, загвинчуван-
ня

— 5 5

ігрові центри з різноманіт-
ним руховим, звуковим та 
світловим оснащенням

набір 5

Спортивно-моторні іграшки
Для розвитку дрібних м’язів рук

міні-більярд набір 1

міні-баскетбол — 1

міні-футбол — 1

міні-хокей — 1

міні-крокет — 1

міні-городки — 1

міні-кеглі — 1

більбоке — 1

бирюльки, блошки — 1

шар в лузу — 1

китайські палички — 1

тири — 1

атракціон з елементами ме-
тання та координації рухів

— 1

Для розвитку дихання

лопатка, совок, граблі — 10 10

відерце — 10 10

ситечко — 10 10

тачка, возик — 2 2

форми для піску та снігу набір 2 2

набори для дослідів з піском, 
водою, снігом

— 2 4

гідроспоруда: млин, шлюзи, 
фонтанчики*

— 1 �

Настільні ігри

парні картинки набір � — 5 � — 5

розрізні картинки — � — 4 5 — �

лото — 2 — 4 4

кубики з картинками — 5— 6 �

доміно — �

квартет — �

маршрутні ігри — � — 6

шашкові ігри — 2

шашки — 1

шахи — 1

вікторини * — 2 — �

кросворди * — 2

ломиголовки * — � — 5

ігри-атракціони * — �-4
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іграшка з оптичним ефектом 
* 

— 1 1

Будівельно-конструктивні іграшки

великий будівельний ма-
теріал

набір 1 1

настільний будівельний ма-
теріал

— 2 �

набір кубиків і цеглинок — �

конструктор великогабарит-
ний універсальний

— 1 1

конструктор настільний уні-
версальний: 
пазовий
гвинтовий

—
—

� �
�

тематичний будівельний ма-
теріал

— 2

тематичний конструк-
тор з різними способами 
з’єднання:
пазовий
гвинтовий

—
—

2
2

збірно-розбірна іграшка шт. 4 10

Театральні іграшки

театр рукавичок набір 1 1

театр тіньовий — � — 5

театр пальчиковий — �

театр іграшок або площин-
ний

— � 5

кулька повітряна шт. 2 2

вітрячок та інше — 2 2

Для розвитку загальних груп м’язів та координації рухів

сухий басейн — 1 1

гойдалка — 1 1

ходунки — 2

ходулі — 1

каталка (з рухомими деталя-
ми на мотузці чи паличці)

— 10

м’яч d = 20-25 см
d = 10-12 см
d = 6-� см

—
—
—

5
5
5

5
5
5

м’яч надувний — 5

бадмінтон набір �

городки — �

серсо — �

кільцекид — �

кеглі — �

тири — 1

Оптичні іграшки

перископ шт. 1

калейдоскоп, ролейскоп — 1 1

бінокль, підзорна труба — 1 1

стереоскоп — 1
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Обладнання спеціалізоване
Спортивне

гімнастична стінка 
(6 — � прольотів з 
різною відстанню 
між щаблями)

— 4—6

драбина приставна 
з гачками

— �

д р а б и н а 
стрем’янка

— 1 �

драбина підвісна з 
мотузки

— �

драбина металева 
(різної конфігура-
ції)

компл. 1

дошка ребриста шт. 1 �

дошка-скат з гач-
ками

— �

дошка з підставка-
ми

— �

дошка широка з 
зображенням дитя-
чих слідів

— 1

лава гімнастична — 1 4 �

колода: 
на підставках
покладена на під-
логу
м’яка

—

—
— 1

2

1
2

2

2

дуга для підлізан-
ня:
висота 40 см
висота 50 см
висота 60 см
висота �0 см

шт.

—
—
—
—

1 �
�
�

10

театральні ляльки великі — �

окремі театральні іграшки 
маріонетки або тростьові

— �

костюм театральний шт. 10

Ігрове обладнання для театральних ігор та ігор драматизацій

театральна ширма — 1

екран для тіньового театру — 1

елементи декорацій та спо-
руд для ігор-драматизацій

набір 2 5

обладнання для куточка ря-
ження

— 1

Фізична діяльність

Назва

о
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н
и

ц
я
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и

м
ір

у

Для групи 
дітей віку

Місце зберігання та вико-
ристання
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Друковані
Таблиці

комплекси ранко-
вої гімнастики

компл. 1

основні рухи — 1

рухливі ігри — 1

як навчити дітей 
плавати

— 1
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індивідуальний ки-
лимок

— � 20

нестандартне об-
ладнання *

компл. 1

турнік шт. 2

пеньок або бетон-
ний стовпчик (різ-
ної висоти)

— �

парканчик — 1

яма з піском (роз-
мір 2 х � м)

— 1

стояк вкопаний 
біля ями з піском

— 2

стояк для волей-
больної сітки

— 2

 щит баскетболь-
ний

— 2

м’яч баскетболь-
ний

— 1

ворота (футбольні, 
хокейні)

— 2

обладнання для гри 
у хокей (ключка, 
шайба)

компл. 20

обладнання для 
гри у волейбол (сіт-
ка, м’яч волейболь-
ний)

— 1

обладнання для гри 
у малий теніс (стіл 
з сіткою, ракетки, 
кульки)

— 1

шина частково вко-
пана

— �

куб: 
висота 15 см
висота 20 см
висота �0 см
висота 40 см

компл.
—
—
—
—

1
1
1

1
1
1
1

мішені різні шт. � � �

обладнання для 
стрибків у висоту 
(стійки, шнур з ван-
тажем на кінцях, 
гумова доріжка) 

компл. 2

кільця баскетболь-
ні з сіткою

шт. 4

канат:
 підвісний
для вправ на під-
лозі

—
—

�
2

мат гімнастичний 
(розмір 1,5 х 2 м)

— 2 �

ліани різні * — 1 � 2

доріжка масажна — 1 1 2

гімнастичний ком-
плекс («Ростан», 
«Батир» або ін.) компл. 1 2

бігова доріжка шт. 2

велотренажер * — 5

роликовий маса-
жер *:
для м’язів спини
для ступнів ніг

—
—

20
20

диск «Здоров’я»* — 20
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прапорець:
для фізичних 
вправ
для розмітки залу

—
—

�
4

40
20

стрічка на кільці 
(довжина 40 — 50 
см)

— � 40

кубик пластмасо-
вий (висота 5 — 7 
см)

— � 40

еспандер гумовий 
ручний *

— 20

хусточка — � 40

брязкальце — � 40

самокат — 5

велосипед: 
триколісний
двоколісний

—
—

5
5

санчата дитячі дю-
ралюмінієві

— 12

лижі дитячі з пал-
ками (різних роз-
мірів)

компл. 20

ковзани з череви-
ками (різних роз-
мірів) *

— 20

ковзани роликові * — 10

надувна іграшка 
(м’яч, круг тощо)

шт. 10

гумова іграшка — 10

пластмасова іграш-
ка (кораблик, м’яч 
тощо)

— 10

Спорядження та іграшки

м’яч гумовий:
d = 20 — 25 см
d = 10 — 12 см
d = 6 — � см

 
шт.
—
—

�
5
5
5

20
20
20

м’яч набивний:
d = 5 — 6 см
вага �00 — 1000г

— � 20

м’яч фібропласти-
ковий 
d= �0 — �5 см

— 20

м’яч надувний — � 20

обруч:
d = 40 см
d = 60 см
d = 100 см

—
—
—

�

�
5

10
20
10

2
2
2

палиця гімнастич-
на:
— пластмасова 
(довжина 60 см)
— дерев’яна (дов-
жина �0 см)
— рейка (довжина 
1 — 1,5 м)

—

—

— 2

20

20

4

шнур: 
довжина 75 — �0 
см 
довжина 10 м

—

— 2 1
20
�

скакалка:
довга
коротка

—
—

5
5

20
20

мішечок з піском:
для метання (150 
— 200г)
для вправ на рівно-
вагу (400г)

—

—

40

10
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Інструменти
Музичні

фортепіано (акор-
деон)

— 1 1

бубон: 
великий
маленький

—
—

2
2

2
2

Екранно-звукові
Звукозаписи *

комплекси ранко-
вої гімнастики

— 1

Кіно-, (відео-) фільми *

навчання основних 
рухів дітей ранньо-
го та дошкільного 
віку

шт. 1

навчання дошкіль-
ників ходінню на 
лижах та бігу на 
ковзанах

— 1

навчання плавання 
в дитячому садку

— 1

спортивні свята в 
дитячому садку

— 1

поплавок «Малят-
ко»

— 1

мотузка з кольоро-
вими поплавками

— 1

пояс для плавання — 10

дошка з пеноплас-
ту

— 10

рятувальний жилет — 10

килимок гумовий — 10

Приладдя
Інвентар

секундомір шт. 2 1

свисток — 2 1

термометр для 
вимірювання tо 
повітря

— 1

термометр для 
вимірювання tо  
води

— 1

корзина для м’ячів — 1 5

стійка для палиць — 2

тара для мішечків з 
піском

— �

вішалка для одягу — 10

поручень для басейну — 1

шест для страховки 
(довжина 2 — 2,5 м)

— 1

фен для сушки во-
лосся

— 2
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мистецтво ікебана * — 1

Інструменти
Контрольно-вимірювальні

лінійка: 
25 см
�0 см

шт.
20
20

Приладдя
Пристосування

ножиці — 20

голка (з гольницею, 
наперстком)

— 20

пластина для нама-
щування клеєм

— 20

підставка для пенз-
лів (щіточок)

— 20

коробка або пап-
ка для зберігання 
матеріалів ручної 
праці *

— 20

пензлик або щіточ-
ка для клею

— 20

серветка з тканини 
для пензля *

— 20

Матеріали

папір кольоровий набір 20

картон — 20

тканина — 20

тасьма — 20

нитки (швейні, 
муліне, пряжа)

— 20

трудова діяльність

Назва
одини-

ця
виміру

Для груп дітей 
віку:

Місце зберігання 
та використання

немо-
вляти, 

мол. 
дошк.

середн. 
та 

старш. 
дошк.

пед ка-
бінет

спец. 
кімната

Художня праця

Об’єкти натуральні
Предмети матеріальної культури

зразки виробів руч-
ної та художньої 
праці (пап’є-маше, 
ф л о р о м о з а ї к а , 
плетіння, вишивка, 
художні та машин-
ні шви, коріноплас-
тика, фітодизайн, 
вироби з деревини) 

набір 1

Друковані
Таблиці

художня творчість 
дошкільників компл. 1

аплікація з листя і 
соломи

— 1

ручна праця в дитя-
чому садку — 1

плетіння з лози — 1

народна українська 
вишивка

— 1

орігамі — 1

корінопластика * — 1
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обробні

м о л о т о к 
дерев’яний

— 1

молоток дитячий 
металевий

— 5

викрутка дитяча — 20

Приладдя
Інвентар

мітла — 2

носилки з бортика-
ми

— 1

тачка дитяча — 1

відро (цинковане та 
пластмасове)

— 2

лійка дитяча — 5

кошик з ручками — 2

кілочки дерев’яні 
для розмітки гря-
док

— 4

цвяхи, шурупи набір 10

дерев’яні бруски 
дощечки

— 10

господарсько-побутова праця

Приладдя
Інвентар

віник шт. 2 2

совок для сміття — 2 2

ґудзики різних роз-
мірів та 
форм *

— 20

природний ма-
теріал *

— 20

виробничі відходи 
*

— 20

побутовий, покидь-
ковий матеріал *

— 20

клей шт. 20

Праця в природі

Інструменти
Садово-городні

лопата дитяча за-
лізна

— 5

лопата для згрібан-
ня снігу

— 5

лопата для очищен-
ня знарядь праці

— 2

граблі дитячі заліз-
ні

— 5

сапа дитяча — 2

Контрольно-вимірювальні

к р о к і в н и ц я 
метрова

— 1

рядовий маркер * — 1

лінійка метрова 
дерев’яна

— 1

рулетка — 1
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формочка для пе-
чива *

компл. 2

качалка для тіста шт. 5

дощечка для тіста 
та овочів

— 5

куточок чергових — 1

Обладнання спеціалізоване

машина для 
в’язання іграшкова

— 5

машина швейна 
іграшкова

— 5

Верстати, верстаки

верстат ткацький, 
ручний дитячий 
або рамка

— 5/1

верстак дитячий 
для роботи з дере-
вом 

— 5

Екранно-звукові
Кіно-, (відео -) фільми *

навчись обслугову-
вати себе

— 1

праця дітей у при-
роді

— 1

допомагаємо дорос-
лим

— 1

робота з природним 
матеріалом

— 1

робота з деревом і 
тканиною

— 1
1

совок для крихт зі 
стола

— 1 1

щітка для змітання 
зі столу

— 1 1

швабра з ганчір-
кою

— 1 1

таз — 1 1

ганчірка для пилу  
(�0 х �0 см) *

— 2 2

мочалка або щіточ-
ка для миття ігра-
шок

— 2 2

фартушок білий — 2

фартушок кольоро-
вий

— 2

фартушок з 
клейонки

— 2

таця — 2 2

прищіпка — 20

шнур — 2

віничок для обмі-
тання одягу *

— 2 2

щітка для одягу — 2 2

щітка для взуття — 2 2

мильниця — 4 4

рушник — 15 20

дзеркало — 2 2

гребінець * — 15 20
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будується дім — 1

як до нас приходить хліб — 1

моя батьківщина — 1

правила дорожнього руху — 1

правила пожежної безпеки — 1

портрети дитячих письменни-
ків

— 1

дидактичні ігри з картинками — 1 1 1

ігри і вправи для розвитку 
мови

— 1 1 1

ребуси, кросворди * — 1 1

загадки, скоромовки * — 1 1

Екранно-звукові
Кіно-, (відео -) фільми *

праця будівельників шт. 1

як роблять машини — 1

як створюється книжка — 1

звідки хліб прийшов — 1

що? із чого? для чого? — 1

водний, повітряний та сухо-
путний транспорт

— 1

малятам про пожежу — 1

малятам про правила вулич-
ного руху

— 1

моя улюблена іграшка — 1

дивовижна дружба — 1

доглядаємо за до-
машніми тварина-
ми

— 1

прикрашаємо свій 
дім

— 1

ознайомлення з навколишнім світом
та розвиток мови

Назва
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Друковані
Таблиці, картинки, ігри

предметні картинки (іграш-
ка, одяг, взуття, меблі, посуд. 
транспорт, предмети домаш-
нього вжитку, музичні інстру-
менти та ін.)

компл. 1 1 1

сюжетні картинки:
простий сюжет
складний сюжет

—
—

1 1
1

1
1

пейзажні картинки — 1

ілюстрації до літературних та 
фольклорних творів

— 1

картини з історичним сюже-
том

— 1

професії батьків — 1

як створюються речі — 1
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Прилади та пристосування

звуковий годинник * набір 1

звукова лінійка № 1, 2, � * шт. 20

демонстраційне набірне по-
лотно

— 1

ознайомлення з природою
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о
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и
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я
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Друковані
Таблиці, картинки, ігри

свійські тварини компл. 1

дикі тварини — 1

кімнатні рослини набір 1

трав’яні рослини — 1

незвичайні рослини * — 1

лікарські рослини — 1

про ліс, луки, водойми, гори, 
пустелі, рівнини

— 1

що росте на городі, в саду — 1

пори року — 1

явища природи — 1

дошкільнята-ввічливі діти — 1

моя улюблена казка — 1

ознайомлення з основами грамоти
Друковані
Таблиці, картини, ігри

предметні картинки на визна-
чення місцезнаходження зву-
ку

компл. 1

картка-схема слова (від 2 клі-
тинок)

— 1

картка-схема речення (на 2, �, 
4 та 5 слів)

— 1

картка-фішка на позначення 
слів у реченні *

набір 1

сюжетні картини для складан-
ня речень

компл. 1

таблиця складів для читання 
*

— 1

таблиця слів для читання * — 1

таблиця речень для читання * — 1

абетка шт. 1

Картки для індивідуальної роботи

картка-схема слова компл. 20

картка-фішка (нейтральні; 
для позначення голосних, 
приголосних, твердих, м’яких 
звуків; наголосу)

— 20

розрізна азбука шт. 20

каса букв і складів компл. 20

картка-схема речення * — 20
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Приладдя
Пристосування

акваріум шт. 1 1

предмети догляду за акваріу-
мом

набір 1 1

клітка шт. 1 1

предмети догляду за птахами набір 1 1

тераріум шт. 1 1

предмети догляду за малень-
кими ссавцями

набір 1 1

предмети догляду за рослина-
ми

— 1 1

лупа ручна шт. 1

водяний сачок — 1

Інвентар

таз — 1 1

відро — 1 1

залізний совок — 1 1

ніж — 1

Екранно-звукові
Звукозаписи *

голоси птахів у природі — 1

голоси різних тварин — 1

Кіно-,(відео-)фільми *

рослини лісу — 1

рослини луків — 1

птахи свійські, дикі, декора-
тивні

— 1

календар природи шт. 1 1

дидактичні ігри з картинками набір 1 1 1

Предметні картинки

кімнатні рослини — 1 1

рослини лісу, луків, водойм — 1 1

птахи — 1 1 1

комахи — 1 1

овочі — 1 1 1

ягоди — 1 1 1

фрукти — 1 1 1

гриби — 1 1

Об’єкти натуральні
Гербарії *

трав’яні рослини — 1

дикорослі рослини — 1

кімнатні рослини — 1

насіння та плоди — 1

Моделі

глобус Землі шт. 1

Муляжі

гриби набір 1

овочі — 1 1

фрукти — 1 1
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Формування елементарних математичних уявлень
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Друковані
Таблиці, картини

геометричні фігури компл. 1

числові фігури — 1

величина — 1

поділ цілого на частини — 1

орієнтування в просторі, часі — 1

склад числа — 1

суміжні числа — 1

сюжетні картини для складан-
ня задач

— 1

картки з логічними завдання-
ми (кросворди, лабіринти)

— 1

відривний дитячий календар 
*

шт. 1

Картки для індивідуальної роботи

склад числа набір 20

суміжні числа — 20

картки з цифрами від 1 до 10, 
знаки <, >, =, +, —

— 20

рослини водойм — 1

комахи — 1

метелики — 1

свійські тварини — 1

дикі тварини — 1

хто як зимує? — 1

хто як весну зустрічає? — 1

хто як літо проводить? — 1

гриб, який ти? — 1

пори року — 1

від зернятка до караваю — 1

куточок природи в дитячому 
садку

— 1

природа і діти — 1

хто сказав «няв»? — 1

про сніговий колобок — 1

умій почекати — 1

хоробрий цап — 1

лісова бувальщина — 1

їх захищає колір — 1

бурулька — 1

полуничка — 1

брати-місяці — 1
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модель року — 1 1

образотворче мистецтво

Назва

о
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Друковані
Таблиці, картини, іграшки

картини художників-ілюстра-
торів

компл. 1

репродукції творів декоратив-
ного живопису

— 1

предметні картини: (дерева у 
різні пори року, тварини, пта-
хи, риби, комахи, споруди, 
транспорт, іграшки)

— 1

національний одяг (вишивка, 
ткацтво)

— 1

килимарство — 1

писанкарство — 1

витинанка — 1

петриківський розпис — 1

гончарство і кераміка — 1

народна іграшка — 1

таблиці елементів геометрично-
го і рослинного орнаментів *

— 1

Приладдя
Пристосування та іграшки

площинний матеріал для ліч-
би

— � 20

об’ємний матеріал для лічби — � 20

палички для лічби — 20

предмети та іграшки зростаю-
чої довжини

— 20

предмети та іграшки зростаю-
чої величини

— � 20

предмети та іграшки зростаю-
чої ширини

— 20

предмети та іграшки  зроста-
ючої висоти

— 20

предмети та іграшки зростаю-
чої товщини

— 20

кубики-вкладинки або мотрій-
ка

— � 20

цифри і знаки з магнітним 
кріпленням

— 1

Прилади та пристосування

умовні мірки 
 — для сипучих речовин і рі-
дин
- на вимірювання довжини

—
—

1
20

пісочний годинник шт. 1

Моделі

геометричні тіла набір 1

геометричні фігури — 20

модель доби шт. 1
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фарби гуашеві — 15 20

фарби акварельні — 20

фарби для розпису кераміки 
(ангоби)*

— 20

ретуш * — 20

пастель * — 20

сангіна * — 20

крейда кольорова — 15 20

крейда кольорова воскова — 20

пластилін — 20

пластика кольорова — 20

глина — 15 20

клей ПВа або клейстер шт. 20

природний матеріал * набір 20

Інструменти

пензлик круглий м’який № 6, 
�— 12

— � 20

пензлик плескатий флейц шт. 20

пензлик плескатий № 12-16 набір 20

стека пластмасова або 
дерев’яна

шт. 20

Приладдя
Пристосування

трафарет * набір 20

печатка * — 20

підставка для пензлів шт. � 20

малювання в дитячому садку — 1

декоративне малювання в ди-
тячому садку

— 1

аплікація в дитячому садку — 1

ліплення в дитячому садку — 1

карбування * — 1

Моделі об’ємні

скульптура малої форми набір 1

іграшки-моделі для малюван-
ня, ліплення

— 1 1

Об’єкти натуральні
Предмети матеріальної культури

українська народна іграшка:
дерев’яна — яворівська, 
косівська
керамічна — опішнянська, 
косівська, ужгородська, ва-
сильківська

—

—

1

1

крашанки, драпанки, писанки 
(дерев’яні, глиняні або писані) *

— 1

Матеріали

папір білий для малювання — 15 20

папір тонований для малю-
вання

— 20

папір кольоровий для апліка-
ції

— 15 20

олівець графітний 2м — 4м — 20

олівці кольорові — 15 20

фломастери — 15 20
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ознайомлення дітей з народ-
ним прикладним мистецтвом 
України

— 1

Репродукції картин*

айвазовський І. «Чорне море», «Буря», «Місячна ніч в Криму», 
«Схід сонця у Феодосії», «Бріг», Меркурій», 
«Дев’ятий вал»

Бакшеєв І. «Березовий гай», «голуба весна»

Білокур К. «Натюрморт з глечиком»

Бокшай І. «осінь. Радванський ліс», «цвіте терен», «Великий 
верх»

Бурачек М. «яблуні в цвіту», «Золота осінь»

Бродський І. «опале листя»

Ван гог «Соняшники»

Васнєцов В. «альонушка», «Іван царевич на сірому вовку»,
«три богатирі», «Витязь на роздоріжжі», «Килим-
літак»

Васьк г. «Портрет юнака з родини томари»

Волобуєв К. «Натюрморт»

Врубель М. «царівна-лебідь», «Бузок»

габда В. «Співають весняні струмочки»

герасимов С. «Букет бузку»

глущенко М. «Зимовий день», «Київські каштани», «Квітучий сад»

поворотний станок дитячий — � 20

мольберт дитячий — 20

дощечка для ліплення — � 20

палітра (розети для фарб) — � 20

Інвентар

ємкість для клею — 20

ємкість з губкою * — 10

пластмасова склянка для води — � 20

піднос — 4 10

відро пластмасове для збері-
гання глини — 1 1

Прилади

муфельна піч * — 1

Екранно-звукові
Кіно-,(відео-)фільми *

перші кроки в світ прекрасно-
го

— 1

дітям про мистецтво — 1

самостійна художня діяльність 
в дитячому садку

— 1

декоративне малювання, аплі-
кація

— 1

малювання тварин дошкіль-
никами

— 1

народна художня творчість — 1

предметне малювання в дитя-
чому садку

— 1
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Монастирський В. «Пасіка»

Непийпиво В. «яблуневий цвіт», «Верба і осокір у весняній купе-
лі»

Петров-Водкін К. «Черемха в склянці»

Піаніда П. «Вітряний день»

Репін І. «Бабка», «Портрет М. П. третьякова»

Рилов а. «Зелений шум», «У голубому просторі»

Саврасов о. «граки прилетіли»

Серебрякова З. «автопортрет»

Сєров В. «Дівчинка з персиками», «Портрет Мікі Морозо-
ва»

Сиротенко о. «Відпочинок»

Судковський Р. «Берег Чорного моря»

топстой Ф. «Букет з канаркою»

Фірсов І. «Юний живописець»

Хруцький І. «Квіти та плоди»

Чернишов Є. «літо в селі», «Машенька приїхала»

Чюрльоніс М. «Створення світу», «Сонати»

шавикін Д. «Вітер на Дніпрі»

шевченко т. г. «автопортрет», «Селянська родина», жіночі порт-
рети, «Катерина»

шилов о. «Зацвів багульник», «Моя бабуся»

шишкін І. «Дубовий гай», «На Півночі дикій», «Зима», «Со-
сни, освітлені сонцем», «В лісі», «Дуби»

шишко С. «осінь над Дніпром», «осінь», «Соняшники», 
«осінній мотив», «Парк взимку»

грабар І. «Вересневий сніг», «Біла береза. шпачині гнізда», 
«лютнева блакить», «Березневий сніг», «Натюр-
морт з вареням та яблуками», «Іней»

Дейнека а. «Роздолля»

Дерегус М. П. «Зимовий пейзаж»

жуковський С. «Золота осінь»

Кілренський о. «Портрет сина»

Кончаловський І.  «Бузок»

Коровій С. «троянди»

Костецький В. «Повернення»

Коцко а. «На гуцульщині»

Крамський І. «Портрет шевченка», «Портрет І.шишкіна»

Куїнджі І. «Березовий гай», «Рання весна», «Вечір на Ук-
раїні»

левітан І. «Весна. Велика вода», «Золота осінь», «осінній 
день. Сокольники», «Березень», «Березовий день», 
«останній сніг», «Весняна вода»

левченко П. о. «Село зимою. глухомань»

Максимовський К. «Діти, які втікають від грози»

Марчук І. «Зима. останній промінь», «Чари осінньої ночі», 
«Мереживо зимового дня», «Зимовий день»

Матіс а. «Червоні рибки»

Машков І. «овочі і фрукти»
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Конструювання
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Приладдя
Іграшки

будівельний матеріал великий набір 11

будівельний матеріал настіль-
ний

— � 20

кубики та цеглинки — � 20

конструктор великогабарит-
ний універсальний

— 1

конструктор настільний уні-
версальний:
 пазовий
гвинтовий

—
—

10
10

Друковані
Таблиці, картини

малюнки-схеми об’єктів конс-
труювання

компл.
1

зображення об’єктів констру-
ювання

— 1

шаблони і схеми для констру-
ювання з паперу — 1

Матеріали

папір кольоровий набір 20

картон кольоровий — 20

шовкуненко о. «Повінь. Конча-Заспа», «Квіти»

шолтес З. «Зима на Верховині», «гірське село»

яблонська т. «яблуні в цвіті», «У парку», «Застудилася», «Скир-
ди. Ранок»

ященко В. «Рання весна»

Давнє мистецтво (іконопис)

Володимирська Божа Матір

Волинська Божа Матір

леонардо да Вінчі «Мадонна Бенуа», «Мадонна літта», «Мона ліза»

Рафаель «Сікстинська мадонна»

твори декоративного живопису

Білокур К. «Калина»

Власенко П. Квіти

глущенко В. а. «Півень у квітах»

Павленко В. І. «Калина»

Пата т. о. «Зозуля на калині»

Приймаченко М. Казкові звірі та птахи

Собачко г. Декоративні звірі

тимченко М. Декоративний пейзаж
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картки з символічним 
зображенням жанрів 
музичних творів — 1

картки з символічним 
зображенням мажорного 
та мінорного звучання — 1

картки з символічним 
зображенням сили звуку — 1

Картки для індивідуальної роботи

картка з трьома полос-
ками та кольоровими 
фішками для позначення 
висоти звуку *

набір 20

фішки квадратної та 
прямокутної форми (для 
позначення коротких та 
довгих звуків) * — 20

Моделі, іграшки

дитячі музичні іграшкові 
інструменти озвучені:
— струнні (бандура, 
цимбали, скрипка, гітара 
тощо)

шт. 10

— духові (флейта, сопіл-
ка, кларнет, саксофон) — 10

— духові з одним звуком 
(дудка, труба) — 5

— клавішно-язичкові 
(тріола, акордеон) — 5

— кнопково-язичкові 
(баян, гармонь) — 5

— ударно-клавішні 
(піаніно, рояль) — 2

— музичні дзвіночки набір 1

Об’єкти натуральні

природний матеріал * — 20

штучний і покидьковий ма-
теріал*

— 20

Музичне виховання
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Друковані
Таблиці, картини

портрети композиторів компл. 1

картини за змістом му-
зичних творів — 1

ілюстрації до музичних 
образів

— 1

зображення музичних 
інструментів — 1

зразки карнавальних 
костюмів (викрійки) — 1

нотний стан шт. 1

схема клавіатури фор-
тепіано

— 2

музичний годинник — 1

музичні загадки * компл. 1
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елементи декорацій — 10

карусель з різнокольоро-
вими стрічками

— 1

прапорець (4-х кольорів) — 40

квітка — �0

стрічка (на паличці або 
кільці)

— 40

хусточка (4-х кольорів) — 40

вертушка — 20

деталі костюмів:
— напівмаска, шапочка

— 20

— віночок — 10

— пояс — 20

— чобітки — 20

— фартушок — 10

— косинка — 10

костюм карнавальний — 20

костюм національний — 20

Екранно-звукові *

фонохрестоматія компл. 1

Інструменти
Музичні

фортепіано шт. 1 1

баян (акордеон) — 1

— ударні (металофон, 
барабан, тарілки, тамбу-
рин, трикутник)

шт. 10

— шумові (тріскачі, ма-
ракаси, бубонці) — 20

Музичні іграшки озву-
чені:
— молоточок

—
4

— катальця, брязкальця — 20

— музична дзиґа — 4

— свищик - 10

— неваляйка — 2

— шарманка (органчик, 
скринька, шкатулка) — �

— музичні сходинки — 1

 — музична книжка * — 1

— озвучена іграшка 
образна

— 10

— електромузична 
іграшка

— �

музичні іграшки неозву-
чені (імітаційні) *:
— балалайка — 2

— гітара — 2

— гармошка — 2

Приладдя
Інвентар

завіса  театральна — 2

ширма (висота 2 м) — 1
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технічні засоби навчання
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телевізор (чорно-білий, 
кольоровий) шт.

2

відеомагнітофон — 1

магнітофон — 2 1

програвач — 2 1

радіоприймач, репродук-
тор

— 1 1 1

кінопроектор — 1

діапроектор — 1 1

екран — 1

обладнання лінгафонно-
го кабінету * компл. 1

комп’ютер * шт. 1 10
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Частина ІV.

КаДРоВе ЗаБеЗПеЧеННя та МеДиЧНе 

ЗаБеЗПеЧеННя СиСтеМи ДошКІльНої 

оСВІти.

Про внесення змін до Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників 

освіти
НАКАЗ 

Міністерства освіти і науки України
від 24.02.2005 р. № 118

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2005 р. за № 281/10561

З метою реалізації окремих норм, установлених статтею 25 Закону 
України «Про загальну середню освіту» і статтею 30 Закону України 
«Про дошкільну освіту», та на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 року № 1096 «Про встановлення розміру до-
плати за окремі види педагогічної діяльності наказую:

1. Унести до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати пра-
цівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 
15.04.93 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти» та зареєстрованої Міністерством 
юстиції 27.05.93 за № 56 (із змінами та доповненнями), такі зміни:

1.1. За всім текстом Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти слова «середніх спеціальних», «середніх спе-
ціальних закладів» та «середніх спеціальних навчальних закладів» у 
всіх відмінках замінити на слова «вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів 
акредитації» у відповідних відмінках.

1.2. В абзаці першому пункту 36 підрозділу Б розділу V замість слів 
«загальноосвітніх шкіл» записати «загальноосвітніх навчальних за-
кладів».

1.3. В абзаці другому пункту 36 підрозділу Б розділу V цифру «13» 
замінити на цифру «20».

1.4. В абзаці третьому пункту 36 підрозділу Б розділу V цифру «20» 
замінити на цифру «25».

1.5. В абзаці четвертому пункту 36 підрозділу Б розділу V цифру «13» 
замінити на цифру «20».

1.6. Абзац шостий пункту 36 підрозділу Б розділу V виключити.
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нею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється доплата 
в розмірі 15—20 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір 
доплат установлюється керівником навчального закладу за погоджен-
ням з профспілковим комітетом. За завідування комбінованою майстер-
нею (з обробки металу та деревини, обладнану в одному приміщенні) ус-
тановлюється доплата в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати».

1.15. Пункт 58 підрозділу Д розділу V викласти в такій редакції: 
«У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 
штатними розкладами яких не передбачена посада бібліотекаря, педа-
гогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу 
з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завіду-
вання бібліотекою в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки за-
робітної плати).

За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за 
завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5–15 відсотків 
посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівни-
ком навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, 
ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота».

1.16. У підпункті «а» пункту 64 підрозділу А розділу VI :
· слова і цифри «вчителям V—ХІ (XII) класів» замінити словами і циф-

рами «вчителям І—ХІ (XII) класів»;
· після слів «які потребують особливих умов виховання» додати слова 

«учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психо-
логам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)».
1.17. У підпункті «в» пункту 64 підрозділу А розділу VI слова і циф-

ри «вчителям I–IV класів шкіл та шкіл-інтернатів» виключити.
Після слів «вчителям-логопедам, вчителям-дефектологам» додати 

слова «у дошкільних навчальних закладах».
1.18. У підпункті «є» пункту 64 підрозділу А розділу VI після слів 

«(30 годин на тиждень)» додати слова «вихователям груп загального 
типу дошкільних навчальних закладів».

1.19. У підпункті «ж» пункту 64 підрозділу А розділу VI слова «вихо-
вателям» та «будинків дитини» виключити.

2. Керівникам навчальних закладів з 1 січня 2005 року встановити 
доплати за окремі види педагогічної діяльності в розмірах, передбаче-
них пунктом 1 даного наказу, посадові оклади (ставки заробітної пла-
ти) педагогічним працівникам виплачувати за норму годин на тиждень, 
з урахуванням змін, унесених цим наказом.

1.7. В абзаці першому пункту 37 підрозділу Б розділу V цифру «10» 
замінити на цифру «15».

1.8. В абзаці третьому пункту 37 підрозділу Б розділу V цифру «13» 
замінити на цифру «20», цифру «10» — на цифру «15», цифру «6» — на 
цифру «10».

1.9. Абзац перший пункту 40 підрозділу В розділу V викласти в такій 
редакції :

«Учителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам про-
фесійно-технічних навчальних закладів, старшим викладачам та викла-
дачам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за керівництво 
предметними, цикловими та методичними комісіями провадиться до-
даткова оплата в розмірі 10–15 відсотків ставки заробітної плати. Конк-
ретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу 
за погодженням з профспілковим комітетом».

1.10. Абзац перший пункту 41 підрозділу В розділу V викласти в 
такій редакції :

«Учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних за-
кладів, училищ фізичної культури, а також викладачам загальноос-
вітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за завіду-
вання навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 
10–13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкрет-
ний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за 
погодженням з профспілковим комітетом».

1.11. В абзаці першому пункту 42 підрозділу В розділу V слова «та 
професійно-технічних навчальних закладів, курсів (крім викладачів за-
гальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів)» 
виключити.

1.12. Пункт 42 підрозділу В розділу V доповнити абзацом другим та-
кого змісту:

«Викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-техніч-
них навчальних закладів (крім викладачів загальноосвітніх дисциплін 
професійно-технічних навчальних закладів) за завідування навчальни-
ми кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в роз-
мірі 13–15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конк-
ретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу 
за погодженням з профспілковим комітетом».

1.13. В абзаці першому пункту 43 підрозділу В розділу V :
· слова і цифри «в дев’ятирічних школах — в розмірі 0,33, в середніх 

загальноосвітніх школах — 0,43» замінити словами і цифрами «у за-
гальноосвітніх навчальних закладах І–ІІ ступенів — у розмірі 10 від-
сотків ставки заробітної плати, у загальноосвітніх навчальних закла-
дах І–ІІІ ступенів — у розмірі 13 відсотків ставки заробітної плати»;

· цифри і слова «0,66 мінімальної заробітної плати» замінити на цифри 
і слова «15 відсотків ставки заробітної плати».
1.14. Абзац перший пункту 44 підрозділу В розділу V викласти в 

такій редакції:
«Учителям та іншим педагогічним працівникам, які проводять нав-

чальні заняття з трудового навчання, за завідування кожною майстер-
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органами працi та соцiального захисту.
2.5. При переведеннi дитини з одного дошкiльного навчального закла-

ду до iншого довiдки про призначення вищезазначеної допомоги (якщо 
термiн дiї довiдки не закiнчився) повертаються батькам, а копiї довiдок 
залишаються у дошкiльному закладi, в якому перебувала дитина.

2.6. Звiльнення батькiв вiд плати або зменшення розмiру плати за хар-
чування дiтей у дошкiльних навчальних закладах проводиться щорiчно 
i може переглядатися протягом року, але не бiльше одного разу, та за-
проваджується в мiсячний термiн пiсля подання вiдповiдних документiв 
(довiдки про призначення допомоги у вiдповiдностi до статтi 19 Закону 
України «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми», виданої органами 
працi та соцiального захисту, i довiдки про склад сiм’ї, виданої житлово-
комунальними органiзацiями, сiльськими (селищними) радами).

2.7. Плата з батькiв не справляється за харчування дiтей у санатор-
них дошкiльних навчальних закладах (групах) для дiтей з малими й за-
тухаючими формами туберкульозу, у спецiальних дошкiльних навчаль-
них закладах (групах) для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та 
(або) розумового розвитку, в iнших випадках, передбачених законодавс-
твом України (дiти-сироти i дiти, позбавленi батькiвського пiклування, 
якi перебувають пiд опiкою i виховуються в сiм’ях, батьки i дiти, по-
терпiлi вiд наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, дiти працiвникiв 
органiв внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання службових 
обов’язкiв, тощо).

2.8. Плата за харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах 
вноситься щомiсяця, не пiзнiше 10 числа поточного мiсяця, за який вно-
ситься плата, до банкiвських установ (їх фiлiй). Керiвники дошкiльних 
навчальних закладiв несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне надходжен-
ня батькiвської плати. У разi невнесення плати в установленi строки цi 
суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.9. Якщо представленi батьками документи, перелiченi в пунктi 
2.6, викликають сумнiв щодо їх достовiрностi, керiвник дошкiльного 
навчального закладу може зробити запит до пiдприємств, органiзацiй, 
установ, якi видали довiдки, щодо необхiдних уточнень. При виявлен-
нi факту недостовiрностi документiв, що дали право батькам на звiль-
нення або зменшення розмiру плати за харчування дiтей у дошкiльних 
навчальних закладах, плата з них справляється за весь перiод, на який 
батьки були звiльненi вiд плати, або зменшено її розмiр, але не бiльше 
нiж за минулий рiк та мiсяцi поточного року.

2.10. Батьки сплачують лише за днi вiдвiдування дитиною дошкiль-
ного навчального закладу. За днi, у якi дитина не вiдвiдувала заклад (у 
разi хвороби, карантину, санаторного лiкування, вiдпустки батькiв або 
осiб, якi їх замiнюють, у лiтнiй оздоровчий перiод (75 днiв) тощо), плата 
з батькiв не справляється.

2.11. З осiб, якi не подали необхiдних документiв щодо звiльнення 
вiд плати або зменшення розмiру плати, плата справляється в розмiрi, 
що не перевищує 50 вiдсоткiв у мiськiй мiсцевостi та 30 вiдсоткiв у сiль-
ськiй мiсцевостi вiд вартостi харчування дитини на день.

3. Установлення плати для батькiв за перебування дiтей в iнтерна-

Про затвердження встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних 

і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах. 

Порядок встановлення плати для батькiв за перебування 
дiтей у державних i комунальних дошкiльних та iнтернатних 
навчальних закладах

1. Загальнi положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 26.08.2002 № 1243 «Про невiдкладнi питання 
дiяльностi дошкiльних та iнтернатних навчальних закладiв».

1.2. Указаний Порядок визначає розмiри плати для батькiв за пере-
бування дiтей у державних i комунальних дошкiльних та iнтернатних 
навчальних закладах усiх типiв та умови звiльнення вiд плати або змен-
шення розмiру плати.

2. Установлення плати для батькiв за перебування дiтей у державних 
i комунальних дошкiльних навчальних закладах

2.1. Вiдповiдно до статтi 35 Закону України «Про дошкiльну освiту» 
батьки або особи, якi їх замiнюють, вносять плату за харчування дiтей у 
державному та комунальному дошкiльному навчальному закладi в роз-
мiрi, що не перевищує 50 вiдсоткiв у мiськiй мiсцевостi та 30 вiдсоткiв у 
сiльськiй мiсцевостi вiд вартостi харчування на день.

2.2. Розмiр плати за поданням дошкiльного навчального закладу встанов-
люють мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування або 
пiдприємства, органiзацiї та установи, якi перебувають у державнiй (комуналь-
нiй) формi власностi i мають у своєму пiдпорядкуваннi дошкiльнi навчальнi 
заклади, один раз на рiк з урахуванням матерiального стану сiм’ї та режиму 
роботи закладу. Вони можуть установлювати додатковi пiльги щодо батькiвсь-
кої плати за харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах за рахунок 
коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, пiдприємств, органiзацiй, установ.

2.3. Розмiр плати зменшується на 50 вiдсоткiв для батькiв, у сiм’ях 
яких троє i бiльше дiтей.

При зменшеннi на 50 вiдсоткiв батькiвської плати за харчування дi-
тей у дошкiльних навчальних закладах нарiвнi з рiдними дiтьми врахо-
вуються падчерки та пасинки, якi проживають у цiй сiм’ї, якщо вони 
не були врахованi в сiм’ї iншого з батькiв, а також дiти, на яких офор-
млена опiка у зв’язку зi смертю батькiв, позбавленням їх батькiвських 
прав, засудженням до позбавлення волi, включаючи час перебування 
пiд слiдством або направленням на примусове лiкування тощо.

2.4. Вiд плати за харчування дитини звiльняються батьки або особи, 
якi їх замiнюють, iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до статтi 
19 Закону України «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми». Пiдста-
вою для звiльнення є довiдка про призначення такої допомоги, видана 
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цi, Мiнфiну, Мiнекономiки, Держкомсiм’ямолодi, Держкомстату вiд 
15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 та зареєстрованою Мiнiстерством 
юстицiї України 7 лютого 2002 року за № 112/6400.

3.7. Плата за утримання вихованцiв в iнтернатних навчальних закла-
дах вноситься щомiсяця, не пiзнiше 10 числа поточного мiсяця, за який 
вноситься плата, до банкiвських установ (їх фiлiй). Керiвники iнтерна-
тних навчальних закладiв несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне внесен-
ня батькiвської плати. У разi невнесення плати в установленi строки ця 
сума справляється в порядку, визначеному законодавством України.

3.8. Якщо представленi батьками документи, перелiченi в пунктi 3.2, 
викликають сумнiв щодо правильностi вiдображення грошових доходiв 
сiм’ї, то директор iнтернатного навчального закладу може зробити запит 
до пiдприємств, установ, органiзацiй, якi видали довiдку щодо необхiд-
них уточнень або додаткових вiдомостей про грошовi доходи батькiв.

3.9. При виявленнi факту приховування розмiру грошових доходiв 
i у зв’язку з цим одержання батьками дозволу на звiльнення вiд плати 
за утримання дiтей в iнтернатних навчальних закладах або призначен-
ня меншого розмiру плати, плата з них справляється за весь перiод, на 
який батьки були звiльненi вiд плати або сплачували плату в зменшено-
му розмiрi, але не бiльше нiж за минулий рiк та мiсяцi поточного року.

3.10. З осiб, якi не представили довiдок про доходи сiм’ї за минулi 
шiсть календарних мiсяцiв, плата справляється у максимальному роз-
мiрi. Максимальний розмiр батькiвської плати в iнтернатних навчальних 
закладах визначається середньомiсячними витратами в минулому роцi 
на поточне утримання одного вихованця у даному закладi без урахування 
витрат на заробiтну плату, нарахувань на неї та навчальних витрат.

3.11. У разi вiдрахування вихованця з iнтернатного навчального за-
кладу (унаслiдок змiни мiсця проживання або з iнших причин) внесена 
за його утримання плата пiдлягає поверненню за вiдповiдну кiлькiсть 
днiв даного мiсяця. При переведеннi вихованця з одного iнтернатного 
закладу до iншого внесена плата враховується при пред’явленнi доку-
мента про сплату.

3.12. За час вiдсутностi вихованця в iнтернатному навчальному за-
кладi бiльше трьох днiв поспiль (у зв’язку з канiкулами, хворобою тощо) 
плата не справляється.

3.13. Засновники (власники) iнтернатних навчальних закладiв мо-
жуть у виняткових випадках звiльняти батькiв вiд плати за утримання 
дiтей у цих iнтернатних навчальних закладах повнiстю або частково (до 
50 вiдсоткiв) у межах 25 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi вихованцiв, 
якi мають батькiв.

Звiльнення батькiв вiд плати за утримання дiтей в iнтернатних навчаль-
них закладах проводиться щорiчно, але не бiльше нiж на навчальний рiк.

3.14. За час перебування вихованцiв у недiльнi та святковi днi у бать-
кiв або осiб, якi їх замiняють, плата за їх утримання за цi днi не врахо-
вується в наступних платежах.

3.15. Списання безнадiйної до стягнення заборгованостi з батькiвської 
плати проводиться в порядку, визначеному чинним законодавством.

Рiшення про звiльнення вiд плати на поточний рiк не може бути пiд-

тних навчальних закладах
3.1. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

26.08.2002 № 1243 «Про невiдкладнi питання дiяльностi дошкiльних 
та iнтернатних навчальних закладiв» батьки або особи, якi їх замiню-
ють, щомiсяця вносять плату в розмiрi 20 вiдсоткiв середньомiсячного 
сукупного доходу на одного члена сiм’ї за утримання одного вихованця 
у загальноосвiтнiй школi-iнтернатi, спецiалiзованiй школi-iнтернатi 
I—III ступенiв (крiм загальноосвiтнiх закладiв Мiнiстерства культури 
i мистецтв), загальноосвiтнiй школi та професiйно-технiчному училищi 
соцiальної реабiлiтацiї.

3.2. Документи, необхiднi для визначення розмiру батькiвської пла-
ти (довiдки про доходи кожного члена сiм’ї за минулi шiсть календар-
них мiсяцiв, виданi за мiсцем отримання доходiв, та довiдки про склад 
сiм’ї, виданi житлово-комунальними органiзацiями, сiльськими (се-
лищними) радами), подаються директору закладу разом iз заявою.

До загальноосвiтнiх шкiл та училищ соцiальної реабiлiтацiї пода-
ються матерiали судового розгляду у вiдповiдностi до статтi 8 Закону 
України «Про органи i служби у справах неповнолiтнiх та спецiальнi 
установи для неповнолiтнiх».

3.3. Вiд плати за утримання дiтей в iнтернатних навчальних закладах 
звiльняються батьки або особи, якi їх замiнюють, iз сiмей, якi отримують 
допомогу вiдповiдно до статтi 19 Закону України «Про державну допомо-
гу сiм’ям з дiтьми». Пiдставою для звiльнення є довiдка про призначення 
такої допомоги, видана органами працi та соцiального захисту.

3.4. Плата за утримання вихованцiв в iнтернатних навчальних закла-
дах не справляється з одиноких матерiв (батькiв), якi виховують дитину 
без батька (матерi), у загальноосвiтнiх санаторних школах-iнтернатах, 
у спецiальних загальноосвiтнiх школах-iнтернатах для дiтей, якi потре-
бують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, у спецiалiзова-
них школах-iнтернатах II—III ступенiв

(у загальноосвiтнiх закладах Мiнiстерства культури i мистецтв — I—
III ступенiв) з поглибленим вивченням окремих предметiв та курсiв для 
розвитку здiбностей, обдарованостi i таланту дiтей, фiзичної культури 
i спорту, вiйськових та з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою, 
училищах олiмпiйського резерву та фiзичної культури i спорту, в iн-
ших випадках, передбачених законодавством України (батьки i дiти, 
потерпiлi вiд наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, дiти працiвникiв 
органiв внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання службових 
обов’язкiв, тощо).

3.5. Розмiр плати за перебування дiтей в iнтернатних навчальних за-
кладах зменшується:

· на 50 вiдсоткiв батькам, якi працюють i проживають на лiнiйних 
станцiях i перегонах;

· на 20 вiдсоткiв батькам учнiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, якi про-
живають у сiм’ях, але харчуються та одягаються за рахунок держави.
3.6. Порядок розрахунку середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї 

обчислюється згiдно з Методикою обчислення сукупного доходу сiм’ї 
для всiх видiв соцiальної допомоги, затвердженою наказом Мiнпра-
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Про встановлення розміру доплати за окремі 

види педагогічної діяльності

ПОСТАНОВА  
Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 2004 р. № 1096

З метою вдосконалення системи оплати праці в галузі освіти Кабінет 
Міністрів України постановляє:

Затвердити розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності 
для працівників навчальних закладів згідно з додатком та запровадити 
його з 1 січня 2005 року.

Прем’єр-міністр України  В. Янукович

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. № 1096

Розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності (у співвідно-
шенні до тарифної ставки)

1. За класне керівництво:
у І–IV класах загальноосвітніх навчальних закладів — 20 відсотків;
у V–XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів — 25 від-

сотків;
у професійно-технічних та вищих навчальних закладах І–II рівня ак-

редитації — 20 відсотків.
2. За перевірку зошитів та письмових робіт:
у І–IV класах загальноосвітніх навчальних закладів — 15 відсотків;
у V–XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів, професій-

но-технічних та вищих навчальних закладах І–II рівня акредитації — 
10–20 відсотків.

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного на-
вантаження вчителя чи викладача.

3. За завідування:
навчальними кабінетами у загальноосвітніх та професійно-техніч-

них навчальних закладах — 10–15 відсотків;
майстернями у загальноосвітніх навчальних закладах — 15–20 

відсотків;
навчально-дослідними ділянками у загальноосвітніх навчальних за-

кладах — 10–15 відсотків;
бібліотеками у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах — 5–15 відсотків.
4. За керівництво предметними (цикловими) і методичними комі-

сіями у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладах I–II рівня акредитації — 10–15 відсотків.

ставою для списання заборгованостi, яка склалася ранiше.
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освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і 
закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науко-
вим працівникам

(назву змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)
1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники 

навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) час-
тин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педа-
гогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових 
відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі — уста-
нови) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

(пункт змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)
2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що 

працюють у навчальних закладах та навчальних (педагогічних) части-
нах (підрозділах) інших установах і закладах) та наукових працівників 
на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи 
настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)
За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графі-

ками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним 
органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на 
представництво трудовим колективом органом.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним праців-
никам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (під-
розділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної 
тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступ-
ні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття 
їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам скла-
дається з урахуванням можливості проведення регулярних консульта-
цій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

(абзац змінено: ПКМ № 269 28.03.2001)
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним праців-

никам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (під-
розділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-ку-
рортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може 
надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колек-
тивним договором.

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)
Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, 

у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна від-
пустка повної тривалості.

3. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за по-
годженням з вищестоящим органом управління.

4. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та 
відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених 
статтями 11 та 12 Закону України «Про відпустки». Педагогічним і на-
уково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної ос-

Про затвердження Порядку надання щорічної 

основної відпустки тривалістю до 56 календарних 

днів керівним працівникам навчальних закладів 

та установ освіти, навчальних (педагогічних) 

частин (підрозділів) інших установ і закладів, 

педагогічним, науково-педагогічним працівникам 

та науковим працівникам

ПОСТАНОВА 
Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 1997 р. № 346 
(Витяг)

Зміни тексту: ПКМ № 907 21.08.1997
ПКМ № 1237 05.08.1998
ПКМ № 289 28.03.2001
ПКМ № 40 14.01.2004

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпуст-
ки» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки три-
валістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних 
закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підроз-
ділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним 
працівникам та науковим працівникам (додається).

(пункт змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)
2. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством 

освіти і науки, Міністерством охорони здоров’я та Державним коміте-
том молодіжної політики, спорту і туризму давати роз’яснення щодо 
застосування цієї постанови.

(пункт у новій редакції: ПКМ № 289 28.03.2001)

Прем’єр-міністр України П. Лазаренко

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 1997 р. № 346
(Порядок змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 ка-
лендарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ 



464 465

тривалість щорічної основної відпустки керівних працівників нав-
чальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педаго-
гічних працівників та наукових працівників

Посада
Тривалість щоріч-

ної основної відпус-
тки, календарних 
днів

1 2

<…>
Розділи І–II не наводяться

III. Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, 
які потребують соціальної допомоги і реабілітації

Директор 56

Заступник директора з навчально-виховної 
(навчальної, виховної), навчально-виробничої 
роботи1

56

Акомпаніатор 38

Вихователь (крім вихователів інтернатів при 
школах)

56

Вихователь інтернату при школі 42

Вчителі (всіх спеціальностей)1 56

Інструктор слухового кабінету 56

Інструктор з праці 56

Інструктор з фізкультури середніх навчаль-
них закладів

28

Інструктор з фізкультури в навчальних за-
кладах для громадян, які потребують соціаль-
ної допомоги і реабілітації

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм 
гурткової роботи в середніх навчальних закла-
дах

42

новної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, 
в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колектив-
ним договором, — в інший канікулярний період.

5. За бажанням керівних працівників навчальних закладів та уста-
нов освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших ус-
танов і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та 
наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона 
надається за 1996–1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою 
компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період ро-
ботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної 
відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

(пункт змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)
6. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та 

установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших 
установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та 
наукових працівники їм виплачується грошова компенсація за всі не 
використані ними дні щорічної основної відпустки.

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педаго-

гічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) 
частини (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення про-
працювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується 
за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку 
повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 
10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахун-
ку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований 
місяць 56, 42 і 28 календарних днів за тривалості щорічної основної від-
пустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

Додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки триваліс-
тю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів 
та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших 
установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та 
науковим працівникам

Додаток змінено: ПКМ № 907 21.08.1997
ПКМ № 1237 05.08.1998

додаток у редакції: ПКМ № 289 28.03.2001
додаток змінено: ПКМ № 40 14.01.2004
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1 2

Завідувач психолого-медико-педагогічної 
консультації

28

Консультант психолого-медико-педагогічної 
консультації

28

Завідувач інтернату при школі 28

Методист із складання кінопрограм фільмо-
теки

28

Завідувач фільмотеки, заочного відділення 
школи, навчально-консультаційного пункту

28

VII. Інші заклади та установи

1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитубер-
кульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні за-
клади, відділення, палати, кабінети 

Вихователь 56

Вихователь-методист 56

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56

Інструктор з праці 56

Музичний керівник 56

Логопед 56

2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, бу-
динки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами 
мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово 
відсталих дітей

Вихователь 56

Вихователь-методист 56

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

1 2

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм 
гурткової роботи в навчальних закладах для 
громадян, які потребують соціальної допомоги 
і реабілітації

56

Майстер виробничого навчання 42

Педагог-організатор 56

Перекладач-дактилолог 42

Помічник директора з режиму 30

Практичний психолог1 56

Соціальний педагог1 56

Старший вожатий1 56

Старший вихователь1 56

Старший черговий з режиму 30

Черговий з режиму 30

<…>
Розділ ІV не наводиться

V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)

Директор, завідувач, начальник 42

Завідувач лабораторії (кабінету) 42

Заступник директора (завідувача, начальни-
ка), діяльність якого безпосередньо пов’язана з 
організацією навчальної (наукової, методичної) 
роботи

42

Методист 42

VI. Інші навчальні заклади

Завідувач логопедичного пункту 42
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1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також 
відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам 
середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного ви-
ховання дітей.

Порядок медичного обслуговування дітей у 

дошкільних навчальних закладів – Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 

року №�26

1. Цей Порядок визначає механiзм медичного обслуговування дiтей 
у дошкiльному навчальному закладi незалежно вiд його пiдпорядкуван-
ня, типу i форми власностi.

2. Медичне обслуговування дiтей у дошкiльному навчальному закладi 
включає: проведення обов’язкових медичних оглядiв, у тому числi ме-
дичних оглядiв перед профiлактичними щепленнями, проведення про-
фiлактичних щеплень згiдно з календарем щеплень, надання невiдклад-
ної медичної допомоги на догоспiтальному етапi, органiзацiю заходiв для 
госпiталiзацiї (за наявностi показань) та iнформування про це батькiв.

3. Медичне обслуговування дiтей у дошкiльному навчальному за-
кладi здiйснюється лiкарями-педiатрами, дитячими лiкарями з iнших 
спецiальностей, молодшими спецiалiстами з медичною освiтою.

4. Обов’язковi медичнi огляди дiтей дошкiльного навчального за-
кладу здiйснюють медичнi працiвники (лiкарi, молодшi спецiалiсти, 
якi мають медичну освiту) у лiкувально-профiлактичному закладi за 
територiальним принципом або у дошкiльному навчальному закладi 
за наявностi вiдповiдної матерiально-технiчної бази у порядку i складi, 
встановлених МОЗ.

5. Лiкарi оглядають дитину, роблять висновок про стан її здоров’я, 
дають рекомендацiї щодо додаткових обстежень, лiкування (за наяв-
ностi показань), профiлактичних щеплень, режиму, харчування тощо.

6. Молодшi спецiалiсти, що працюють у дошкiльному навчальному 
закладi, зобов’язанi:

· щодня оглядати дiтей, якi вiдвiдують цей заклад;
· брати участь у лiкарському оглядi дiтей;
· проводити антропометрiю, термометрiю, плантографiю, визначати 

гостроту зору;
· надавати долiкарняну допомогу у разi гострого захворювання або 

травми;
· здiйснювати забiр матерiалу для лабораторних дослiджень;
· провадити iзоляцiю дiтей, що захворiли, а також спостереження за 

дiтьми, якi були в контактi з iнфекцiйним хворим;
органiзовувати проведення поточної дезiнфекцiї.
7. Профiлактичнi щеплення дiтей дошкiльного навчального закладу 

1 2

Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56

Інструктор з праці 56

Музичний керівник 56

Логопед 56

3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-про-
філактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Інструктор з праці 56

Логопед 56

4. Інші дитячі лікувально-профілактичні санаторно-курортні за-
клади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети

Вихователь 42

Вихователь-методист 42

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Інструктор з праці 28

Музичний керівник 42

Логопед 56

5. Притулки для неповнолітніх

Завідувач 56

Вихователь-методист 56

Вихователь 56

Практичний психолог 56

<…>
Розділ VII не наводиться
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1.2. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчально-
го закладу (додається);

1.3. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у 
медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання не-
відкладної медичної допомоги (додається);

1.4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу (до-
дається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, началь-
никам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської 
державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та 
медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

 2.1. Забезпечити медичне обслуговування дітей дошкільних нав-
чальних закладів із залученням діагностичної бази та кадрів лікуваль-
но-профілактичних закладів за територіальним принципом;

2.2. Забезпечити підвищення кваліфікації медичного персоналу, 
який здійснює медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних 
закладах, з подальшою атестацією;

2.3. Забезпечити проведення санітарно-просвітницької роботи серед 
персоналу дошкільних навчальних закладів, батьків, дітей з питань здо-
рового способу життя, загартування, раціонального харчування тощо.

3. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальни-
кам управлінь освіти і науки обласних, Севастопольської міської де-
ржавних адміністрацій, Головного управління освіти і науки Київської 
міської державної адміністрацій:

3.1. Забезпечити надання приміщень для медичного обслуговування 
дітей в дошкільних навчальних закладах, які відповідають санітарно-
гігієнічним вимогам, та здійснити їх оснащення.

3.2. Забезпечити медичні кабінети дошкільних навчальних закладів 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, началь-
никам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської місь-
кої державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я 
та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, 
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь 
освіти і науки обласних, Головного управління освіти і науки Київської 
міської, Севастопольської міської державних адміністрацій забезпечи-
ти проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, які відвідують до-
шкільні навчальні заклади, у порядку, встановленому МОЗ України.

5. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя; на водному, залізничному, 
повітряному транспорті, головному лікарю Центральної санітарно-епі-
деміологічної станції МОЗ України:

5.1. Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за умо-
вами та організацією виховання, навчання, утримання дітей у дошкіль-
них навчальних закладах;

5.2. Здійснювати систематичний контроль за додержанням санітар-
ного законодавства, у тому числі за організацією харчування дітей в 
дошкільних навчальних закладах, інформувати Центральну санітарно-

здiйснюються згiдно з календарем щеплень у встановленому МОЗ по-
рядку медичними працiвниками дошкiльного навчального закладу або 
вiдповiдним лiкувально-профiлактичним закладом пiсля огляду лiка-
ря-педiатра.

8. Медичнi працiвники дошкiльного навчального закладу надають 
невiдкладну допомогу на догоспiтальному етапi дiтям, що перебувають 
у дошкiльному навчальному закладi, та органiзовують (за наявностi по-
казань) їх госпiталiзацiю.

9. Данi про результати медичного обслуговування дiтей у дошкiльно-
му навчальному закладi фiксуються i зберiгаються у порядку, встанов-
леному МОЗ.

10. Iнформацiя про результати обов’язкових медичних оглядiв та 
проведенi профiлактичнi щеплення дiтей у дошкiльному навчальному 
закладi передається керiвництву лiкувально-профiлактичного закладу 
за мiсцем проживання дитини.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю подання зазначеної iнформацiї пок-
ладається на керiвника дошкiльного навчального закладу.

11. Iнформацiя про передбачуване медичне обслуговування дiтей у до-
шкiльному навчальному закладi та його результати обов’язково доводить-
ся у встановленому МОЗ порядку до педагогiчного персоналу та батькiв.

12. У дошкiльному навчальному закладi застосовуються форми ве-
дення медичної документацiї та звiтностi, встановленi МОЗ.

МІНІСтеРСтВо оХоРоНи ЗДоРоВ’я УКРаїНи
МІНІСтеРСтВо оСВІти І НаУКи УКРаїНи

Н А К А З
від 30.08.2005 № 432/496

и. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2005 р. за № 1090/11370

Про удосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту»  та 
удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкіль-
них навчальних закладах 

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити:
1.1. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального за-

кладу (додається);



472 47�

4.6. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та проти-
епідемічного режиму;

4.7. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, бать-
ків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального 
закладу;

4.8. Ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, вста-
новленому МОЗ України.

5. Лікар-педіатр і медична сестра дошкільного навчального закладу 
зобов’язані:

5.1. Проводити медичні огляди дітей при прийомі в дошкільний нав-
чальний заклад та здійснювати медичний контроль за перебігом періоду 
адаптації;

5.2. Здійснювати щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак 
захворювань;

5.3. Оглядати дітей 1 раз у місяць стосовно виявлення педикульозу, 
грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри;

5.4. Брати участь у плануванні та проведенні обов’язкових медичних 
оглядів;

5.5. Проводити аналіз стану здоров’я дітей за результатами 
обов’язкових медичних оглядів, розробляти план оздоровлення, здійс-
нювати контроль за виконанням рекомендацій фахівців; 

5.6. Складати план проведення профілактичних щеплень та забезпе-
чувати його виконання;

5.7. Передавати дані про проведені профілактичні щеплення та ре-
зультати обов’язкових медичних оглядів у лікувально-профілактичні 
заклади за місцем проживання та спостереження дитини;

5.8. Інформувати батьків і педагогічний персонал про лікувально-
профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати, 
в тому числі профілактичні щеплення та обов’язкові медичні огляди;

5.9. Надавати невідкладну медичну допомогу дітям, організовувати 
їх госпіталізацію у разі наявності показань; 

5.10. Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та ви-
робів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотриму-
ватись правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечувати 
своєчасне поповнення;

5.11. Здійснювати постійний контроль за якістю продуктів харчу-
вання та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її збері-
гання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування 
(систематично проводити розрахунок хімічного складу та калорійності 
харчового раціону);

5.12. Брати участь у складанні щоденного меню, контролювати за-
кладку і правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв, сма-
кові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та проводити щоденний ог-
ляд працівників харчоблоку;

5.13. Здійснювати контроль за організацією рухового режиму дітей, 
проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм 
дитини, за проведенням заходів щодо загартування;

5.14. Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та  нав-

епідеміологічну станцію МОЗ України. Центральній санітарно-епідеміо-
логічній станції МОЗ України до 1 квітня наступного за звітним року 
надавати МОЗ України аналіз стану санітарно-гігієнічного та санітарно-
протиепідемічного забезпечення та харчування дітей в дошкільних нав-
чальних закладах з конкретними пропозиціями щодо його покращання.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника 
Міністра охорони здоров’я України Ханенка С. М. та заступника Мініс-
тра освіти і науки України Огнев’юка В. О. 

Міністр охорони здоров’я України  М. Є. Поліщук

Міністр освіти і науки України  С. М. Ніколаєнко

Документи, затверджені наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України 30.08.2005 № 432/496 і зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. 

Положення про медичний кабінет 

дошкільного навчального закладу

1. Медичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі — ме-
дичний кабінет) створюється у дошкільному навчальному закладі неза-
лежно від підпорядкування, типу і форми власності. Дошкільний нав-
чальний заклад надає приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним 
вимогам, здійснює його оснащення, забезпечує лікарськими засобами 
та виробами медичного призначення, створює належні умови для робо-
ти медичного персоналу.

2. У медичному кабінеті працюють лікар-педіатр та медична сестра, 
посади яких входять до штату дошкільного навчального закладу або те-
риторіального лікувально-профілактичного закладу. Керівництво робо-
тою медичного кабінету здійснює лікар-педіатр.

3. У своїй роботі лікар-педіатр і медична сестра дошкільного навчаль-
ного закладу керуються чинним законодавством, нормативно-правовими 
актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, цим Положенням.

4. Основні завдання лікаря-педіатра і медичної сестри дошкільного 
навчального закладу:

4.1. Постійний контроль за станом здоров’я дітей; 
4.2. Проведення обов’язкових медичних оглядів дітей;
4.3. Проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеп-

лень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;
4.4. Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого 

захворювання або травми;
4.5. Здійснення контролю за організацією та якістю харчування, до-

триманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, нав-
чального навантаження;
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6. Шафа аптечна 1
7. Холодильник 1
8. Халат медичний 4
9. Косинка 4
10. Простирадло 4
11. Стіл медичний 1
12. Ваги медичні 1
13. Ростомір 1
14. Динамометр ручний 1
15. Секундомір 1
16. Скіаскопічні лінійки  набір
17. Дзеркальний офтальмоскоп (ручний) 1
18. Лампа настільна для офтальмологічного
та отоларингологічного дослідження 1
19. Таблиця для визначення гостроти зору 1
20. Тонометр 1
21. Фонендоскоп 1
22. Бікс малий 1
23. Бікс великий 1
24. Джгут гумовий 3 — 4
25. Шприц одноразовий з голками
 х 2,010 10
 х 5,010 10
 х 10,05 5
26. Пінцет 1
27. Термометр медичний 25
28. Ножиці 2
29. Лоток ниркоподібний 5
30. Шпатель одноразовий 100
31. Шини (для верхніх та нижніх кінцівок) 10
32. Ноші 1
33. Поліхроматичні таблиці для дослідження
кольоровідчуття 1
34. Плантограф 1
35. Бактерицидна лампа пересувна 1
36. Бактерицидна лампа стаціонарна 1
37. Маска гумова лицьова, повітропровід,
мішок «Амбу» 1
38. Кисень у подушці 1
39. Лонгети 3 шт.
40. Гумові рукавички 10 пар
41. Лейкопластир 2 шт.

Начальник Управління організації
медичної допомоги дітям і матерям  Р. О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти  П. Б. Полянський

чальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматиз-
му, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь 
рослинами та грибами;

5.15. Здійснювати заходи щодо ізоляції хворих дітей та спостережен-
ня за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, та проводити 
протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ України;

5.16. Здійснювати контроль за своєчасністю проходження 
обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільного навчально-
го закладу;

5.17. Проводити бесіди та лекції з дітьми, батьками та працівниками 
дошкільного навчального закладу щодо здорового способу життя, про-
філактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі СНІДу 
та захворювань, що передаються статевим шляхом;

5.18. Дотримуватись конфіденційності щодо стану здоров’я вихо-
ванців, їх батьків, педагогічного персоналу дошкільного навчального 
закладу;

5.19. Підвищувати свою кваліфікацію; 
5.20. Готувати заявки на лікарські засоби та вироби медичного при-

значення;
5.21. Вести таку обліково-звітну та медичну документацію у поряд-

ку, встановленому МОЗ України:
1. Медичну карту дитини (ф. 026/о) (для школи, школи-інтернату, 

школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка).
2. Контрольну карту диспансерного нагляду (ф. 030/о).
3. Карту профілактичних щеплень (ф. 063/о), індивідуальну (ф. 

063.1/о).
4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о).
5. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, го-

стре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/о).
6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о).
7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о).

Начальник Управління організації
медичної допомоги дітям і матерям Р. О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти П. Б. Полянський

Перелік оснащення медичного кабінету 

дошкільного навчального закладу

1. Стіл письмовий 1 — 2
2. Стільці 4 — 6
3. Ширма 1
4. Кушетка 1
5. Шафа канцелярська 1 — 2
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4. Основні завдання лікаря-педіатра та медичної сестри щодо забез-
печення роботи ізолятора:

4.1. Тимчасова ізоляція виявленої хворої дитини; 
4.2. Надання невідкладної допомоги хворій дитині;
4.3. Інформування батьків про хворобу та стан дитини, організація 

госпіталізації хворої дитини при наявності показань;
4.4. Медичне спостереження за хворою дитиною до її госпіталізації 

чи передачі батькам;
4.5. Інформування керівника дошкільного навчального закладу та 

педагогічного персоналу про хворобу дитини;
4.6. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічного та протиепі-

демічного режиму;
4.7. Ведення обліково-звітної медичної документації щодо обліку ін-

фекційних та паразитарних хвороб у порядку, встановленому МОЗ Ук-
раїни.

Начальник Управління організації
медичної допомоги дітям і матерям  Р. О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти  П. Б. Полянський

Про затвердження порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах – від 

1 липня 2005 року №242/�2�

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздо-
ровчих закладах

1. Цей Порядок визначає механізм організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах незалежно від їх підпорядкування, 
типу і форми власності.

2. При організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих за-
кладах слід керуватися Конституцією України ( 254к/96-ВР), Закона-
ми України «Про освіту» ( 1060-12), «Про дошкільну освіту» ( 2628-14), 
«Про загальну середню освіту» ( 651-14), «Про професійно-технічну ос-
віту» ( 103/98-ВР), «Про позашкільну освіту» ( 1841-14), «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ( 4004-12), 
«Про захист населення від інфекційних хвороб» ( 1645-14), постановами 
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 ( 1591-2004-п) «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 
від 03.11.97 N 1200 ( 1200-97-п) «Про Порядок та норми надання пос-
луг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх 
навчальних закладах, операції з надання яких звільнюються від опо-
даткування податком на додану вартість», іншими нормативно-право-

Перелік лікарських засобів та виробів 

медичного призначення у медичному кабінеті 

дошкільного навчального закладу для надання 

невідкладної медичної допомоги

1. Адреналін 0,1% — 1 мл 3 амп.
2. Преднизолон 1,0 3 амп.
3. Супрастин 0,25 20 табл.
4. Еуфілін 24% — 1 мл 3 амп.
5. Корглікон 0,06% — 1 мл 2 амп.
6. Сальбутамол — спрей 1 фл
7. Магнія сульфат 25% — 10 мл 2 амп.
8. Регідрон 5 шт.
9. Парацетамол 10 табл.
10. Активоване вугілля 20 табл.
11. Гемостатична губка 2 туб.
12. Бинт стерильний 6 шт.
13. Розчин брильянтового зеленого 1 фл.
14. Розчин йоду 1 фл.
15. Вата стерильна 0,5 кг
16. Нашатирний спирт 1 фл.
17. Етиловий спирт 96% 50 мл.
18. Зонд для промивання шлунка 1 шт.
19. Одноразові шприци 2,0 10 шт.
20. Одноразові шприци 10,0 10 шт.

Начальник Управління організації
медичної допомоги дітям і матерям  Р. О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти  П. Б. Полянський

Положення про ізолятор дошкільного 

навчального закладу

1. Ізолятор створюється у кожному дошкільному навчальному за-
кладі з метою попередження розповсюдження та виникнення спалахів 
інфекційних захворювань.

2. Ізолятор повинен бути розміщений на 1-му поверсі, мати окремий 
вихід для дотримання протиепідемічних вимог. 

3. Діяльність ізолятора забезпечується лікарем-педіатром та медич-
ною сестрою дошкільного навчального закладу.
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12. Якщо харчування учнів здійснюється організацією (підприємс-
твом громадського харчування), штат харчоблоку (їдальні, буфету) не 
належить до штатного розпису навчального, оздоровчого закладу.

13. Перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої 
сировини визначається рішеннями тендерних комітетів (комісій) за по-
годженням з територіальною установою державної санітарно-епідеміо-
логічної служби. Під час прийняття рішень тендерними комітетами (ко-
місіями) надається перевага постачальникам з прямими поставками та 
поставками з найменшою кількістю посередників.

14. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та про-
довольчої сировини, готової продукції покладається на постачальника, 
організацію (підприємство), що забезпечують харчування учнів, або 
керівника закладу, якщо працівники харчоблоку входять до штатного 
розпису закладу, відповідно до Закону України «Про якість та безпеку 
харчових продуктів та продовольчої сировини» ( 771/97-ВР).

15. Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходи-
ти до навчальних та оздоровчих закладів разом із супровідними докумен-
тами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати 
відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

16. Бракераж сирої продукції здійснюється комірником, завідувачем 
виробництва, кухарем із залученням медичного працівника закладу.

17. Асортимент шкільних буфетів визначено Державними санітар-
ними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, за-
твердженими постановою Головного державного санітарного лікаря Ук-
раїни від 14.08.2001 N 63 ( v0063588-01). Уключення до цього асорти-
менту нових продуктів та страв проводиться тільки за умови отримання 
позитивного висновку МОЗ України.

18. Постачальники разом із засновником (власником), керівником 
закладу складають графіки і маршрути постачання.

19. Керівником закладу (навчального, оздоровчого, підприємства гро-
мадського харчування або організації, що надає послуги з харчування ді-
тей) затверджуються примірні двотижневі меню, які погоджуються з те-
риторіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

20. Наказом керівника закладу призначається особа, відповідальна 
за організацію харчування дітей. До його обов’язків входять: коорди-
нація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за хар-
чуванням дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, 
режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; опрацю-
вання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого хар-
чування (у тому числі дітей пільгових категорій); участь у бракеражі 
готової продукції (за відсутності медичного працівника); контроль за 
додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових 
страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом 
обідньої зали тощо.

21. Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, здійснює 
класний керівник, який вчасно повідомляє про наявність учнів особу, 
відповідальну за організацію харчування.

вими актами, що регулюють питання стосовно харчування дітей, та цим 
Порядком.

3. Процес організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих за-
кладах складається з: відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; 
визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини; 
приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої 
якості; складання меню-розкладу; виготовлення страв; проведення реаліза-
ції готових страв і буфетної продукції; надання дітям готових страв і буфетної 
продукції; ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчуван-
ня, а також гаряче харчування за кошти батьків; контроль за харчуванням; 
інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.

4. Відповідальними за організацію харчування дітей у навчальних 
та оздоровчих закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм 
власності, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні, буфету), 
додержання вимог санітарного законодавства є засновники (власники), 
керівники цих закладів та організації (підприємства), що забезпечують 
харчування дітей.

5. Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей у нав-
чальних та оздоровчих закладах, облік і звітність за використання кош-
тів, які виділяються на безоплатне харчування, здійснюється відповід-
но до чинного законодавства.

6. Безоплатне харчування учнів у навчальних закладах з денноюформою 
перебування у закладах здійснюється тільки в робочі  дні. У разі відсутності 
учнів під час навчання компенсація за харчування не проводиться.

7. Харчування дітей, які не підлягають безоплатному харчуванню у 
загальноосвітніх навчальних закладах, здійснюється за безготівковим 
розрахунком (попереднього придбання абонементів або талонів один раз 
на місяць), а також за готівку.

8. Між засновником (власником) навчального, оздоровчого закладу 
та організацією (підприємством громадського харчування), що має від-
повідні документи, які дають право на проведення торговельної діяль-
ності у сфері громадського харчування укладається угода.

9. Харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах здійс-
нюється відповідно до норм харчування дітей, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 ( 1591-2004-п) 
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих за-
кладах». Відповідальними за виконання норм харчування є засновники 
(власники), керівники навчального та оздоровчого закладу.

10. Потреби навчальних закладів на організацію харчування дітей 
задовольняються державою позачергово відповідно до затверджених 
нормативів.

11. Харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах забезпе-
чується безпосередньо у закладі. При відсутності їдальні, харчоблоку 
дітей харчують у закладі громадського харчування або поставляються 
готові страви від підприємства громадського харчування. Між заснов-
ником (власником) і організаціями (підприємствами), які здійснюють 
харчування, укладаються угоди за погодженням з територіальною уста-
новою санітарно-епідеміологічної служби.
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· училищах фізичної культури та олімпійського резерву згідно з додатком 5;
· оздоровчих закладах для учнів (вихованців) навчальних закладів 

згідно з додатком 6;
· загальноосвітніх навчальних закладах для одноразового харчування 

учнів згідно з додатком 7;
2) норми заміни продуктів за енергоцінністю згідно з додатком 8.
2. Установити, що використання у харчуванні дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах спеціальних харчових продуктів без погодження з 
Міністерством охорони здоров’я забороняється.

3. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам вико-
навчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за-
безпечити дотримання норм харчування у навчальних та оздоровчих за-
кладах, затверджених цією постановою, у межах відповідних бюджет-
них призначень.

4. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством освіти і на-
уки установити до 1 травня 2005 р. порядок організації харчування ді-
тей у навчальних та оздоровчих закладах.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 листопада 2004 р. № 1591

НоРМи
харчування у дошкільних навчальних закладах

для дітей віком до одного року

(денна норма на одну дитину, грамів)

Найменування продукту
Вікова група (місяців)

0 — � 4 — 5 6 — 7 � — 12

Сухі адаптовані молочні 
суміш
(або і рідкі адаптовані мо-
лочні суміші)

80 — 100
(700 
— 900)

90 — 120
(900 
— 1000)

75 — 80
(900 
— 800)

30 — 60
(600 
— 500)

Хліб житній (з 10 місяців) 5 — 10

Хліб пшеничний (з 8 міся-
ців)

5 — 10

Крохмаль 1 2

Крупи, бобові, макаронні 
вироби

20 25 — 30

22. Керівником (навчального або оздоровчого закладу, підприємства 
громадського харчування або організації, що надають послуги із забез-
печення харчування дітей) затверджуються примірні двотижневі меню, 
які погоджуються з територіальною установою державної санітарно-
епідеміологічної служби.

23. Складання щоденних меню-розкладів, меню здійснюється ме-
дичним працівником, завідувачем виробництва харчоблоку, їдальні 
навчального, оздоровчого закладу на підставі примірних двотижневих 
меню, підписується керівником закладу.

Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з різ-
ним виходом страв за віковими групами, наведеними в нормах харчу-
вання. Щоденний меню-розклад ураховує норми харчування, наявні 
продукти та продовольчу сировину.

24. Працівники, пов’язані з організацією харчуванням дітей, повин-
ні проходити обов’язкові медичні огляди відповідно до чинного законо-
давства.

25. Відповідальними за виконання норм харчування є засновники 
(власники), керівники навчального та оздоровчого закладу.

26. Контроль та державний санітарно-епідеміологічний нагляд за ор-
ганізацією харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах пок-
ладається на органи охорони здоров’я.

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду МОЗ України А.М.Пономаренко

ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 22 листопада 2004 р.  № 1591
Київ

Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
1) норми харчування у:

· дошкільних навчальних закладах для дітей віком до одного року згід-
но з додатком 1;

· дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей стар-
ше одного року згідно з додатком 2;

· санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) згідно з додатком 3;
· дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах 

у складі загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-техніч-
них навчальних закладах згідно з додатком 4;
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У тому числі тваринні 15 19 22 25

Жири 30 38 53 61

у тому числі рослинні 3 6

Вуглеводи 66 77 115 143

Енергоцінність, ккал 660 730 1029 1249

Примітка. 
Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) ви-

користовуються в межах денної норми + 5 відсотків, а такі продукти, 
як сир, риба, дріжджі, — кілька разів на тиждень. Наприклад, денна 
норма риби  — 15 грамів на дитину, використовується в меню 3 рази на 
тиждень. Розрахунок проводиться таким чином: 

(15 х 7) : 3 = 105 : 3 = 35 грамів (на день).

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 листопада 2004 р. № 1591

НоРМи
харчування у дошкільних навчальних закладах
(крім санаторних) для дітей старше одного року

(денна норма на одну дитину, грамів)

Найменування продукту

Вікова група (років)

від 1 до � від � до 6 (7)

Кількість приймання їжі

� 4 � 4

Хліб житній 20 30 40 60

Хліб пшеничний 55 80 80 120

Борошно пшеничне 15 20 25 32

Крохмаль 3 3 4 4

Крупи, бобові, макаронні 
вироби

30 40 45 50

Картопля 50 85

Овочі 120 180

Фрукти свіжі, цитрусові 10 — 60 70 
— 120

Соки 30 — 50 50 
— 100

Фрукти
сушені

1 — 4 4 — 6

Кондитерські вироби (суха-
рики,
печиво)

3 — 15

Цукор 30 30

Масло вершкове 1 — 4 4 — 6

Олія 1 — 3 3 — 6

Яйця, штук 1/5 
жовтка

1/4 
— 1/2 

жовтка

Молоко, кисломолочні про-
дукти

100 
— 200

300 
— 380

Сир кисломолочний 10 — 30 30 — 50

М’ясо, м’ясопродукти 50 — 90

Риба, рибопродукти 15 — 25

Кава злакова, цикорій 1

Какао 1

Чай 0,1

Сіль, сіль йодована 1 2

Хімічний склад

Білки 15 19 23 32
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Лавровий лист 0,05 0,05 0,1 0,1

Сухарі панірувальні 2 3 2 3

Томатна паста 2 3 2 3

Ванільний цукор 0,1 0,1 0,1 0,1

Кислота лимонна 0,1 0,1 0,1 0,1

Хімічний склад

Білки 46,6 60,6 68,1 81,5

У тому числі тваринні 29,1 37,5 48,4 48,5

Жири 45,6 63,5 71,7 86,5

У тому числі рослинні 8,4 12,3 12,7 17,8

Вуглеводи 167,6 229,3 239,2 298,8

Енергоцінність, ккал 1267,2 1731,2 1874,8 2299,4

Примітка: 
1. Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) 

використовуються в межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, 
як сир, риба, дріжджі, — кілька разів на тиждень. Наприклад, денна 
норма риби — 50 грамів на дитину, використовується в меню 3 рази на 
тиждень при роботі дошкільного навчального закладу 5 днів на тиж-
день. Розрахунок проводиться таким чином:

(50 х 5) : 3 = 250 : 3 = 83 грамів.
2. У літній оздоровчий період (90 днів) витрати на харчування збіль-

шуються на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів.

Картопля 130 150 190 220

Овочі різні 180 210 230 260

Фрукти свіжі, цитрусові 45 90 100 100

Соки 50 50 70 100

Фрукти сушені 10 10 10 10

Кондитерські вироби 5 15 15 20

Цукор 35 40 45 50

Мед, медопродукти 1 1 2 2

Масло вершкове 12 19 21 25

Олія 6 9 9 15

Сало 1 1 2 2

Яйця, штук 1/4 1/2 1/2 1/2

Молоко, кисломолочні про-
дукти

350 450 400 500

Сир кисломолочний 35 40 45 50

Сир твердий 3 3 5 5

Сметана 5 10 10 15

М’ясо, м’ясопродукти 60 85 100 110

Риба, рибопродукти 20 25 45 50

Кава злакова, цикорій 1 1 4 4

Какао 1 1 2 2

Чай 0,2 0,2 0,2 0,2

Сіль, сіль йодована 2 2 5 8

Дріжджі 1 1 1 1,5
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Цукор 35 40 45 50 40 55

Мед, медопродукти 1 1 3 4 1 4

Масло вершкове 25 32 30 40 30 35

Олія 6 9 12 17 6 10

Яйця, штук 1/2 1 1 1 1 1

Молоко, кисломолочні про-
дукти

400 500 450 550 500 550

Сир кисломолочний 45 50 60 70 50 70

Сир твердий 5 5 10 10 5 10

Сметана 10 12 15 18 10 15

М’ясо, м’ясопродукти 85 110 120 130 100 120

Риба, рибопродукти 30 30 60 60 30 60

Кава злакова, цикорій 1 1 2 2 1 2

Какао 1 1 2 4

Чай 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Сіль, сіль йодована 5 5 8 8 5 8

Дріжджі 1 1 1,5 1,5 1 1

Лавровий лист 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Сухарі панірувальні 2 3 2 3 2 3

Томатна паста 2 3 2 3 1 2

Хімічний склад

Білки 60,2 77,1 98,1 116 69,3 96,6

у тому числі тваринні 41,4 51,8 66 69 49 69

Жири 68,3 89,3 110,2 127,7 80,8 113,7

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 листопада 2004 р. № 1591

НоРМи
харчування у санаторних дошкільних

навчальних закладах (групах)
(денна норма на одну дитину, грамів)

Найменування продукту

Санаторні закла-
ди (групи) різних 

профілів

Санаторні заклади
(групи) для дітей,
які страждають на

захворювання
органів травлення

Вікова група (років)

від 1 до 3 від 3 до 6 (7)
від 1
до 3

від 3 
до 6 
(7)

Кількість приймання їжі

3 4 3 4 5 5

Хліб житній 30 30 50 50

Хліб пшеничний 55 70 70 110 100 160

Борошно пшеничне 15 20 32 35 10 25

Крохмаль 2 3 3 4 3 4

Крупи, бобові, макаронні 
вироби

30 35 45 50 40 60

Картопля 140 150 220 240 150 200

Овочі різні 200 250 250 300 180 250

Фрукти свіжі, цитрусові 100 150 160 200 100 150

Соки 60 70 100 130 50 100

Фрукти сушені 10 10 10 12 15 20

Кондитерські вироби 8 12 15 20 10 20
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Картопля 300 350 400 420

Овочі свіжі 350 400 450 470

Фрукти свіжі, цитрусові 250 300 300 300

Соки 150 180 200 200

Фрукти сушені 20 15 15 15

Кондитерські вироби 30 30 35 40

Цукор 50 60 70 70

Мед, медопродукти 3 4 5 7

Масло вершкове 40 45 50 50

Олія 12 15 18 20

Сало 2 4 6 8

Яйця, штук 1 1 1 1

Молоко, кисломолочні про-
дукти

500 500 500 500

Сир кисломолочний 40 50 70 70

Сир твердий 12 15 20 20

Сметана 15 20 25 25

М’ясо, птиця 125 130 160 160

Ковбасні вироби 25 20 25 40

Риба, рибопродукти 75 85 100 100

Кава злакова, цикорій 2 3 4 5

Какао 2 2 2 3

Чай 0,1 0,2 0,5 0,5

Сіль, сіль йодована 6 8 10 10

у тому числі рослинні 8,6 12,5 17 24,1 8,6 13,7

Вуглеводи 194,7 260,7 316,3 428,3 223,7 304,1

Енергоцінність, ккал 1634,5 2155 2649,1 3326,2 1899 2625,9

Примітка: 
1. Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) 

використовуються в межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, 
як сир, риба, дріжджі, — кілька разів на тиждень. Наприклад, денна 
норма риби — 50  грамів на дитину, використовується в меню 3 рази 
на тиждень при роботі дошкільного навчального закладу 5 днів на тиж-
день. Розрахунок проводиться таким чином:

(60 х 5 ) : 3 = 300 : 3 = 100 грамів.
2. Діти, хворі на туберкульоз та інфіковані мікобактеріями туберку-

льозу, забезпечуються харчуванням згідно з нормами, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1752 
«Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих 
мікобактеріями туберкульозу».

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 листопада 2004 р. № 1591

НоРМи
харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх

школах-інтернатах, інтернатах у складі
загальноосвітніх навчальних закладів,

професійно-технічних навчальних закладах
 (денна норма на одну дитину, грамів)

Найменування продукту
Вікова група (років)

від � до 6 від 6 до 
10

від 10 до 
1�

від 1� і 
старше

Хліб житній 100 150 180 200

Хліб пшеничний 130 180 230 250

Борошно пшеничне 30 40 45 50

Крохмаль 3 3 3 3

Крупи, бобові, макаронні 
вироби

45 65 80 80
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Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 листопада 2004 р. № 1591

НоРМи
заміни продуктів за енергоцінністю

(грамів)

Продукт, вага Продукт-замінник Вага

Яловичина, 1 
(25 відсотків
відходів) 

Кролятина 
Баранина 
Птиця (тушки, стегенця) 
Свинина (нежирна) 
Ковбаса варена (сосиски, сардельки) 
Риба (минтай, 23 відсотки відходів) 
Серце яловиче 
Сир кисломолочний напівжирний 
Яйце куряче 
Консерви «Яловичина тушкована» 
Консерви «Сніданок туриста» 

0,97
0,93
0,77
0,54
0,57
2,6
1,77
0,9
1,02 (1/5шт.)
0,6
0,8

Молоко, 1 Молоко сухе 
Молоко згущене стерилізоване 
Молоко згущене з цукром 
Вершки згущені з цукром 
Вершки сухі 
Сир кисломолочний напівжирний 
Сир твердий 
Кисломолочні продукти (кефір, наріне, 
лактинум, ацидофільне молоко тощо)

0,11
0,37
0,16
0,14
0,09
0,33
0,15

0,79

Сир кисломо-
лочний напів-
жирний, 1

М’ясо (яловичина) 
Риба (минтай, 23 відсотки відходів) 
Сир твердий 

1,11
2,89
0,45

Яйце куряче, 
1 

Сир кисломолочний напівжирний 
М’ясо (яловичина) 
Риба (минтай, 23 відсотки відходів) 
Молоко 
Яєчний порошок 
Сир твердий 

0,87
0,98
2,53
2,64
0,26
0,38

Риба, 1 
(23 відсотки 
відходів) 

М’ясо (яловичина) 
Птиця (тушки, стегенця) 
Консерви рибні натуральні 
Сир 
Яйце куряче 

0,39
0,3
0,56
0,35
0,39

Дріжджі 1 2 3 3

Лавровий
лист

0,02 0,02 0,02 0,02

Сухарі панірувальні 2 4 3 4

Томатна паста 2 3 3 4

Ванільний цукор 0,1 0,1 0,1 0,1

Кислота лимонна 0,1 0,1 0,1 0,2

Хімічний склад

Білки 74 87 100 107

У тому числі тваринні 37 43 51 53

Жири 67 77 90 95

У тому числі рослинні 24 28 15 16

Вуглеводи 355 400 390 428

Енергоцінність, ккал 2319 2641 2500 2995

Примітки: 
1. Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) 

використовуються в межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, 
як сир, риба, дріжджі, — кілька разів на тиждень. Наприклад, денна 
норма риби — 75 г на учня (вихованця), використовується в меню 3 рази 
на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином:

(75 х 7) : 3 = 525 : 3 = 175 грамів.
2. У санаторних школах-інтернатах (для дітей, які страждають на 

захворювання серцево-судинної системи, хронічні неспецифічні захво-
рювання органів дихання, хронічні неспецифічні захворювання органів 
травлення, психоневрологічні захворювання, хворих на цукровий діа-
бет) витрати на харчування збільшуються на 8 відсотків для придбання 
дієтичних продуктів. Зміни норм харчування для дітей у період загос-
трення захворювання вносяться лише за призначенням лікаря.



4�2 4��

Томатна пас-
та, 1 

Томатне пюре 
Томатний соус 
Томатний сік 
Томати свіжі 

0,66
0,66
3,42
2,95

Олія соняш-
никова, 1

Олія кукурудзяна 
Олія соєва 

1
1

Цукор, 1 Мед 1,25

Кондитерські 
вироби, 1

Мед, медопродукти 1

Примітка. 
У разі надходження продовольчої сировини (продуктів харчування), 

в якій питома вага відходів перевищує стандартну, здійснюється конт-
рольна кулінарна обробка, під час якої встановлюється фактична кіль-
кість відходів. Результати обробки засвідчуються актом за підписом 
трьох осіб, який затверджується керівником закладу.

Картопля, 1
(30 відсотків
відходів)  

Капуста білокачанна
Капуста цвітна 
Пюре картопляне сухе 
Квасоля, горох свіжі 
Квасоля, горох сухі 

1
0,74
0,25
0,52
0,07

Бобові (зер-
но), 1 

Квасоля, горох свіжі 
Квасоля спаржева свіжа 
Кукурудза консервована 
Горошок зелений консервований 
Квасоля консервована 
Соєві продукти сухі або паста соєва 

4,25
7,4
4,94
8,19
8,19
0,87 або 1

Томати свіжі, 
1 

Томати консервовані 
Томатний сік 

1,04
1,14

Буряк столо-
вий свіжий, 1

Буряк консервований 1,08

Капуста сві-
жа, 1 

Капуста морська 
Капуста салатна 
Салат 
Капуста цвітна 

1
1
1
1

Морква столо-
ва свіжа, 1

Морква консервована 1,04

Яблука свіжі, 
1 

Яблука консервовані 
Сік яблучний 
Яблука сушені 
Сливи сушені 
Абрикоси сушені 
Родзинки 
Сік виноградний 
Сік сливовий 

0,41
0,92
0,18
0,16
0,17
0,15
0,65
0,53

Масло верш-
кове, 1 

Олія (соняшникова, кукурудзяна) 0,74

Хліб пшенич-
ний, 1 

Крупи пшеничні 
Хліб житній 
Хлібці пшеничні, житні 
Сухарі пшеничні 
Печиво галетне 

0,73
1,13
0,94
0,75
0,25
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1.8. Педагогічні працівники відповідають за охорону життя і здоров’я 
вихованців групи, в якій вони працюють, забезпечують їх виховання, 
навчання та розвиток.

1.9. Перед призначенням на роботу і періодично один раз на 3 місяці 
працівники дошкільного закладу повинні проходити медичний огляд.

1.10. Усі педагогічні працівники дошкільного закладу один раз на 3 
роки проходять навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяль-
ності) з подальшою перевіркою знань. 

1.11. Керівник дошкільного закладу чи особа, що виконує його 
обов’язки, проводить з працівником, який приймається на роботу, 
вступний Інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутріш-
нього розпорядку дошкільного закладу, санітарними правилами вла-
штування і утримання дитячих дошкільних закладів.

1.12. Перед допуском до роботи керівник дошкільного закладу чи 
особа, що виконує його обов’язки, проводить з працівником первинний 
інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.

1.13. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці прово-
диться один раз на 6 місяців.

1.14. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або 
на які не оформляються розпорядження чи інші документи, працівник 
повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.15. Працівники повинні знати правила пожежної безпеки і вміти ко-
ристуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

1.16. Працівники повинні мати навички в наданні першої (долі-
карської) допомоги; у разі захворювання дитини чи при нещасному ви-
падку необхідно негайно викликати медпрацівника.

1.17. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, при-
строїв, інші небезпечні прояви та нещасні випадки, які трапилися в 
дошкільному закладі, працівники повинні повідомити керівника до-
шкільного закладу.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
2.1. Вимоги безпеки для педагогічних працівників:
2.1.1. Оглянути ігрову кімнату чи ігровий майданчик з метою усу-

нення виявлених небезпечних для дітей чинників.
2.1.2. Перед проведенням прогулянок або екскурсій в природу зазда-

легідь приготувати питну воду у закритій посудині та аптечку першої 
допомоги.

2.2. Вимоги безпеки для працівників обслуги:
2.2.1. Одягти відповідний до професії спецодяг (халат, фартух, рука-

вички тощо), який зберігається у шафі.
2.2.2. Привести у порядок робоче місце, не захаращувати проходи, 

перевірити стан підлоги (наявність предметів, пошкоджень, які зава-
жають пересуванню; розлитих рідин, що робить підлогу слизькою) та 
освітлення.

2.2.3. Впевнитися у справності всіх пристроїв, наявності необхідних 
інструментів та інвентарю і засобів індивідуального захисту; при цьому 
перевірити:

МІНІСтеРСтВо оСВІти УКРаїНи

ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО
Національний науково-  наказ Міністерства
дослідний інститут  освіти України
охорони праці
26 липня 1999 р.  30 грудня 1999 р.
№ 144  № 462

орієнтовна інструкція з безпеки діяльності 

працівників дошкільного закладу під час 

навчально-виховного процесу

1. Загальні положення
1.1. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників до-

шкільного закладу під час навчально-виховного процесу (далі — Орієн-
товна інструкція) встановлює вимоги щодо безпеки діяльності для пра-
цівників дошкільного закладу:

вихователів, вихователів-методистів, музичних керівників, інструк-
торів з фізичної культури, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, 
психологів (далі — педагогічні працівники);

помічників вихователів, завідувача господарською частиною, приби-
ральників приміщень, робітників з обслуговування приміщень і споруд, 
шеф-кухаря, кухарів, підсобних робітників харчоблоку, машиністів ма-
шинного прання, швачки-кастелянши, комірника, сторожа, двірника-
садівника, теслі (далі — працівники обслуги).

1.2. Орієнтовна інструкція поширюється на всі дошкільні заклади 
незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.3. Орієнтовна інструкція встановлює порядок безпечного ведення 
робіт педагогічними працівниками та працівниками обслуги дошкільних 
закладів (далі — працівники) в приміщеннях, на території дошкільного 
закладу та інших місцях, де працівники виконують доручену їм роботу.

1.4. У кожному дошкільному закладі відповідно до професії або 
виду робіт розробляється інструкція з безпеки діяльності на основі цієї 
Орієнтовної інструкції (форма заголовного аркуша інструкції наведена 
в додатку).

1.5. Вимоги інструкції з безпеки діяльності є обов’язковими для 
виконання працівниками відповідно до Закону України «Про охорону 
праці» і Кодексу законів про працю України.

1.6. Відповідальність за розробку і контроль за виконанням праців-
никами Інструкції з безпеки діяльності покладаються на керівника до-
шкільного закладу.

1.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу призначаються з 
числа осіб, які мають спеціальну педагогічну освіту, досягли 18-річного 
віку і за станом здоров’я можуть виконувати відповідний вид роботи.
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3.1.7. Для пиття дітям давати тільки кип’ячену воду і в індивідуаль-
них чашках, зберігати її в чистій закритій посудині; в літній період сте-
жити, щоб вода не була холодною.

3.1.8. Мити столовий та чайний посуд лише за відсутності дітей.
3.1.9. Під час використання технічних засобів навчання дотримува-

тися інструкцій з їх експлуатації та правил електробезпеки: вмикати їх 
в мережу лише сухими руками, стежити за відповідністю показників 
напруги в електромережі, користуватися справними електроприлада-
ми, розетками, вимикачами.

3.1.10. Не залишати ножиці, голки, ліки, сірники, миючі засоби та 
Інші небезпечні для здоров’я дітей предмети, тримати їх у зачиненій 
шафі в недоступному для дітей місці; ножиці для занять мають бути з 
тупими кінцями.

3.1.11. Під час проведення занять стежити за правильною поста-
вою вихованців: вони повинні рівно тримати корпус, сидіти глибоко на 
стільці, ступні ніг спираються на підлогу, відстань від очей до поверхні 
столу — 30 — 40 см.

3.1.12. Супровід дітей на заняття до спортивної зали, комп’ютерної 
зали, в кабінет для занять Іноземними мовами тощо мають виконувати 
особи, які проводять заняття.

3.1.13. З метою запобігання занесенню інфекцій не передавати з од-
ного дошкільного закладу в другий для тимчасового користування свят-
кові костюми тощо.

3.1.14. Негайно ізолювати дитину, яка захворіла в дошкільному за-
кладі.

3.2. Вимоги безпеки для педагогічних працівників та помічників ви-
хователів на ігровому майданчику, ділянці:

3.2.1. Під час виходу дітей із приміщення вихователь повинен іти 
першим, помічник вихователя — останнім з метою забезпечення нор-
мального руху дітей сходами. Першу групу готових до прогулянки дітей 
виводить вихователь і чекає з дітьми біля виходу з будинку, інших одя-
гав і супроводжує помічник вихователя. Не дозволяється відправляти 
дітей на майданчик з групи і в групу з майданчика без супроводу дорос-
лого.

3.2.2. Під час проведення прогулянок забезпечити умови для вільних 
ігор, вправ на бумі, драбинках тощо з обов’язковою підтримкою дітей, 
систематично стежити за міцністю кріплення фізкультурного облад-
нання (у спортивній залі і на майданчику) та за правильною обробкою 
дерев’яних приладів.

3.2.3. Під час прогулянки весь час тримати в полі зору всіх дітей, зби-
раючись у зворотний шлях, перевірити їх наявність; вихователь пови-
нен йти позаду, щоб бачити всіх дітей, в першій парі ставити найбільш 
організованих дітей.

3.2.4. Відправляючись на екскурсію, прогулянку за межі-дошкіль-
ного закладу, вихователь зобов’язаний знати кількість дітей, яких він 
бере з собою; якщо в дошкільному закладі залишаються деякі діти з гру-
пи, їх передають під відповідальність одного з педагогічних працівників 
дошкільного закладу (за вказівкою керівника дошкільного закладу).

· міцність закріплення деталей (електроприводи, механічні пристрої 
тощо);

· наявність та справність огорож на всіх механізмах; 
· наявність заземлення електрообладнання,

2.2.4. Перевірити, чи знеструмлене електрообладнання там, де має 
виконуватися прибирання.

2.2.5  Працівникам харчоблоку (кухарям, підсобним робітникам):
2.2.5.1. Перед користуванням газовою плитою добре провітрити при-

міщення, включити вентиляцію, переконатися, чи крани пальників і 
духової шафи закриті, провітрити духову шафу, відкривши П дверцята 
на 2 — 3 хв.

2.2.5.2. Перевірити крани газових плит на щільність нанесенням 
мильної піни (у разі проходження газу на поверхні піни з’являються 
мильні бульки, в цьому разі слід викликати аварійну службу газу і пові-
домити керівника закладу).

2.2.5.3. Перевірити справність електроплит і електроказанів вми-
канням у електромережу. Під час їх вмикання вилка повинна щільно 
входити в гніздо розетки. Не допускається вимикання вилки з розетки 
за шнур.

2.2.5.4. Перед користуванням змастити м’ясорубку і овочерізку та їх 
деталі.

2.2.6. Машиністам машинного прання перевірити:
· справність пральної машини, центрифуги, їх заземлення згідно з інс-

трукцією заводу-виробника;
· наявність діелектричного килимка і підніжної решітки, встановленої на 

рівні, який забезпечує легке та безперешкодне завантаження білизни;
· справність електричних прасок, наявність ізоляційних настилів чи 

підставок (для підлоги).
2.2.6.1. У приміщенні для пральних машин обов’язково використо-

вувати необхідні засоби Індивідуального захисту (калоші або гумові чо-
боти, гумові рукавички).

2.2.6.2. Під час завантаження білизни слід дотримуватись вимог без-
пеки згідно з інструкцією заводу-виробника.

�. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Вимоги безпеки для педагогічних працівників та помічників ви-

хователів у приміщенні дошкільного закладу:
3.1.1. Постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів 

щодо усунення несправностей.
3.1.2. Бути уважними до дітей — не залишати їх без нагляду.
3.1.3. Подавати дітям їжу з кухні трохи охололою.
3.1.4. Подавати їжу з кухні в закритому посуді з маркуванням щодо 

груп, щодо страв І в той час, коли в коридорах та на сходах немає дітей.
3.1.5. Не залучати дітей для одержання їжі з кухні та роздачі гаря-

чих страв під час чергування в групі.
3.1.6. Під час прийому їжі стежити, щоб діти правильно користува-

лися столовими приборами, попереджати їх про можливі опіки гарячою 
їжею.
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відкритими вікнами або фрамугами; підлогу мити двічі на день, меблі, 
радіатори та підвіконня витирати вологою ганчіркою.

3.3.1.10. Мийні та дезінфікуючі засоби тримати в закритому посуді з 
маркуванням в недоступному для дітей місці.

3.3.1.11. Бути обережним підчас миття порцелянового та скляного 
посуду, негайно здавати до комори посуд із тріщинами.

3.3.1.12. Під час обливання посуду окропом відходити від мийки на 
відстань близько 0,5 м.

3.3.1.13. Користуватися тільки інвентарними драбинами із залізни-
ми наконечниками чи гумовими фіксаторами, що не допускають зісков-
зування по підлозі чи землі. Не дозволяється працювати на переносній 
драбині вдвох, користуватися замість драбин випадковими підставка-
ми, ящиками та іншими предметами.

3.3.1.14. Перш ніж пересувати столи, полиці, шафи та інший інвен-
тар, перевірити їх та прибрати з поверхні предмети, які можуть впасти.

3.3.1.15. Не заходити до приміщення, де є вказівки «Небезпечно для 
життя», «Вхід заборонено».

3.3.1.16. Під час перевезення вантажів стежити, щоб навантаження 
візків було рівномірним, перевозити і переносити вантажі у встанов-
леній тарі.

3.3.1.17. Прибираючи електрообладнання, бути обережним — сте-
жити, щоб воно не було під напругою, при виявленні несправності елек-
трообладнання негайно повідомити керівника дошкільного закладу,

3.3.1.18. У період виявлення захворювання здійснювати дезінфекцію, 
вживати загальних санітарних заходів відповідно до вказівок медпрацівника.

3.3.1.19. У дошкільних закладах з пічним опаленням витопити печі 
не пізніше, ніж за годину до приходу дітей, У приміщеннях інтернатних 
груп топити печі вранці до підйому дітей.

3.3.2. Вимоги безпеки для працівників харчоблоку:
3.3.2.1. Під час роботи на м’ясорубці дотримуватися вимог інструк-

ції з експлуатації заводу-виробника.
3.3.2.2. Розділяти замерзле м’ясо тільки тоді, коли воно відтане.
3.3.2.3. Для розрубування м’яса використовувати дошки з рівною 

поверхнею.
3.3.2.4. Ножі зберігати в спеціальному місці; нарізувати хліб, гаст-

рономічні вироби, овочі і фрукти з дотриманням правил різання: пальці 
лівої руки мають бути зігнуті і знаходитися на деякій відстані від леза 
ножа, роздільні (нарізні) дошки треба класти на рівну поверхню.

3.3.2.5. Картоплю і рибу чистити спеціальними ножами. Картопле-
чистки використовувати згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.3.2.6. Під час роботи з ручними терками міцно тримати продукти 
(фрукти, овочі тощо), не обробляти дуже маленьких залишків, у разі ро-
боти на шинкувальних машинах не проштовхувати овочі руками.

3.3.2.7. Під час користування машинами універсального приводу їх 
насадку та кріплення виконувати при вимкненому двигуні.

3.3.2.8. Під час роботи на овочемішалці та протиральних машинах ко-
ристуватися запобіжною кришкою чи решіткою в завантажувальній виїмці.

3.3.2.9. Пересувати посуд по поверхні плити обережно, без ривків.

3.2.5. У разі виходу на прогулянку з дітьми за межі дошкільного за-
кладу треба мати не менше двох працівників, причому необхідно дотри-
муватися правил дорожнього руху; в разі переходу вулиці слід зупини-
ти дітей біля переходу, вихователю або помічнику вихователя — стати 
з червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом 
для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту діти 
переходять вулицю з вихователем, помічник вихователя переходить ву-
лицю останнім. Об’єднувати групи (більше двох) не дозволяється.

3.2.6. Не допускати прогулянок-екскурсій дітей поблизу доріг з ін-
тенсивним рухом транспорту, а також трамвайних, залізничних колій.

3.2.7. Під час проведення занять на ділянці дошкільного закладу, у 
куточку природи стежити, щоб діти не вживали без дозволу виховате-
ля або помічника вихователя як їжу рослини (ягоди, трави), гриби; на 
ділянці, у куточку природи не повинно бути отруйних рослин, ягід, а 
також рослин з колючим і гострим листям та плодами,

3.2.8. Під час перебування на території дошкільного закладу стежити, щоб 
діти не виходили за межі дитсадка. Хвіртка має завжди бути замкнена, вхідні 
двері дошкільного закладу зачинені на засув на висоті, не доступній для дитини.

3.2.9. Стежити, щоб у літній час діти мали легкі головні убори для 
уникнення перенагрівання, сонячні ванни проводити лише за призна-
ченням і під наглядом медичного працівника.

3.2.10. Під час купання дітей у природних водоймах перевіряти місця 
купання; дозволяється купання у неглибоких річках та водоймах, при 
цьому групу дітей 25 — 30 осіб супроводжують не менше двох дорослих, 
один Із них —обов’язково вихователь. Водночас у воді має знаходитися 
3 — 5 дітей у супроводі дорослого, решта дітей залишається на березі під 
наглядом Іншого дорослого.

3.3. Вимоги безпеки для працівників обслуги: 
3.3.1. Вимоги безпеки для прибиральників приміщень, робітників з 

обслуговування приміщень і споруд:
 3.3.1.1. Не вмикати і не вимикати будь-яке обладнання, яке не від-

повідав вимогам даної роботи.
3.3.1.2. Не торкатись до рубильника, електроприводів та Інших 

струмопровідних частин і не виконувати прибирання обладнання під 
час його роботи.

3.3.1.3. Стежити за тим, щоб підлога в приміщенні була чистою та 
сухою, негайно прибирати з підлоги крихти, шматки, скалки битого по-
суду, а також розлиті рідини та жири.

3.3.1.4. Під час прибирання приміщення користуватися щіткою, сов-
ком, ганчіркою, а не прибирати сміття безпосередньо руками. Підміта-
ти, заздалегідь зволожуючи підлогу. Користуватися пилососом згідно з 
інструкцією заводу-виробника.

3.3.1.5. Для миття підлоги користуватися теплою водою, остерігати-
ся скалок і цвяхів у підлозі.

3.3.1.6. Бути обережним, прибираючи приміщення біля люків, спус-
ків, сходів, дверей.

3.3.1.9. Провадити вологе прибирання приміщення з використанням 
мийних засобів (мила, кальцинованої соди та інших мийних засобів) з 
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3.3.3.9. Під час роботи на центрифузі виконувати вимоги безпеки 
згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.3.3.10. Якщо внаслідок нерівномірного завантаження виникає 
надмірне розгойдування, центрифугу терміново зупинити, а білизну пе-
рекласти.

3.3.3.11. Під час роботи з прасками ставити їх на термостійкі під-
ставки.

3.3.3.12. Не залишати без нагляду ввімкнені електропраски.
3.3.3.13. Стежити, щоб електропровід був непошкоджений та не тор-

кався до електричної праски під час роботи.
3.3.4. Вимоги безпеки для швачки-кастелянши:
3.3.4.1. Лагодити білизну тільки на справній швейній машині згідно 

з інструкцією заводу-виробника.
3.3.4.2. Змащення окремих частин швейної машини проводити тіль-

ки після вимкнення її з електромережі.
3.3.5. Вимоги безпеки для завідувача господарською частиною, ко-

мірника:
3.3.5.1. Під час прибирання холодильної шафи вимкнути її на рубильнику.
3.3.5.2. Для прибирання стелажів користуватися інвентарними драбинами.
3.3.5.3. Мийні засоби тримати в промаркованому посуді в спеціально 

відведеному місці.
3.3.5.4. Бути обережними під час сходження по сходинках у льох.
3.3.6. Вимоги безпеки для двірника-садівника, сторожа:
3.3.6.1. У разі використання прибирального реманенту (лопати, 

граблів, мітли) бути обережним, не залишати його без нагляду, тримати 
в спеціально відведеному місці.

3.3.6.2. Прибирати сміття в спеціальний ящик (контейнер) з накрив-
кою, розміщувати його у віддаленому місці господарського двору і спо-
рожняти в міру наповнення.

3.3.6.3. Стежити, щоб на території дошкільного закладу не було 
предметів, які є небезпечними для дітей та працівників (скло, залізо, 
дріт, дикорослі трави тощо).

3.3.6.4. Систематично перевіряти на майданчику наявність сухих де-
рев, кущів, інформувати про це керівника закладу.

3.3.6.4. Для обробки і підживлення кущів, дерев, квітів і городніх 
культур не користуватися отрутохімікатами, з цією метою застосовува-
ти розчини тютюну, господарського мила.

3.3.6.5. Щоденно підмітати і поливати ділянку дошкільного закла-
ду, коли діти відсутні.

3.3.6.6. Під час поливання ділянки користуватися гумовими шланга-
ми І засобами індивідуального захисту (гумовими чоботами, фартухом).

3.3.6.7. Під час прибирання снігу дотримуватися правил особистої 
безпеки, у період ожеледиці доріжки та зовнішні східці посипати піс-
ком, розбивати їх льодяний покрив.

3.3.7. Вимоги безпеки для теслі:
3.3.7.1. Проводити ремонтні роботи в приміщеннях і на території до-

шкільного закладу тільки тоді, коли діти відсутні.
3.3.7.2. Для ремонту використовувати інвентар та матеріали (цвяхи, 

3.3.2.10. Стежити за тим, щоб поставлений на плиту жир для розігрі-
вання не спалахнув від високої температури.

3.3.2.11. Смажачи котлети, пиріжки та інші напівфабрикати, клас-
ти їх з нахилом від себе.

3.3.2.12. Класти в киплячий жир картоплю та інші овочі, не допуска-
ючи потрапляння в нього води.

3.3.2.13. Накривки варильних казанів, каструль та іншого посуду з 
гарячою їжею відкривати обережно, в напрямку від себе.

3.3.2.14. Перед тим, як переносити нагрітий посуд чи посуд з гаря-
чою їжею з одного місця на інше, попередити про це працівників, які 
знаходяться поруч.

3.3.2.15. Не брати голими руками гарячий кухонний посуд, а ко-
ристуватися з цією метою рушником чи спеціальними рукавичками.

3.3.2.16. Посуд з гарячою їжею ставити на термостійкі місця (підставки).
3.3.2.17. Стежити, щоб, коли закипає страва, вміст посуду не ви-

ливався через край, а під час сильного кипіння зменшити вогонь або й 
зовсім вимкнути плиту.

3.3.2.18. Банки з консервами відкривати ключем, призначеним для цього.
3.3.2.19. Не користуватися кип’ятильником з несправними ручка-

ми, робота кип’ятильника має бути під постійним наглядом. Стежити 
за тим, щоб перед вмиканням кип’ятильника в мережу він був запов-
нений водою; у разі зупинки подачі холодної води в кип’ятильник, не-
гайно припинити роботу. Не навішувати відра на кран кип’ятильника, 
коли набирається вода; у разі появи ударів, паріння чи сильного шуму 
терміново припинити роботу кип’ятильника.

3.3.2.20. Стежити, щоб полум’я пальників було синього кольору, 
якщо ж воно жовте і «відривається» від пальника, відрегулювати його.

3.3.2.21. Для відкривання тари використовувати цвяходер, обцень-
ки, молоток.

3.3.3. Вимоги безпеки для машиністів машинного прання:
3.3.3.1. Під час роботи на пральних машинах стежити за справніс-

тю електрообладнання, пральних машин, пускової апаратури, огорож 
тощо.

3.3.3.2. Перевірити відсутність сторонніх речей у барабані пральної 
машини.

3.3.3.3. Завантажувати білизну в барабан і заливати розчином мий-
них засобів, контролюючи його рівень. Білизна має завантажуватися в 
порожній барабан.

3.3.3.4. Після завантаження білизни і під час роботи машини вико-
нувати вимоги безпеки згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.3.3.5. Оглядати, регулювати, налагоджувати, чистити або змащу-
вати машину тільки після її цілковитої зупинки.

3.3.3.6. Не допускати витікання з пральної машини мильної емуль-
сії, стежити, щоб підлога була сухою.

3.3.3.7. Переносити окріп та інші гарячі рідини в закритому та справ-
ному посуді.

3.3.3.8. Для виймання білизни з пральної машини користуватися 
лише справними дерев’яними щипцями.
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нювати тільки після вмикання напруги електромережі, яка відповідає 
нормам.

5.1.2. У разі витікання газу в газовій мережі перекрити головний 
кран газу, викликати аварійну службу газу і сповістити керівника до-
шкільного закладу .

5.1.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації тер-
міново перекрити крани водопостачання, викликати аварійну службу 
водоканалу і сповістити керівника дошкільного закладу.

5.1.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:
· вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до 

плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших пра-
цівників;

· негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 01;
· сповістити керівника дошкільного закладу чи особу, яка його заміщує;
· приступити до ліквідації загоряння відповідно до Інструкції з по-

жежної безпеки в дошкільному закладі.
5.1.5. У випадку травмування дітей або працівників дошкільного за-

кладу звернутися до медпрацівника або у разі необхідності викликати 
швидку допомогу.

Додаток до п. 1.4 
Орієнтовної Інструкції з безпеки 

діяльності працівників дошкільного 
закладу під час навчально-виховного 

процесу

МІНІСтеРСтВо оСВІти І НаУКи УКРаїНи

№ 1/9-438 від 27.08.01 
На  № _____від ______

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки  обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти
Дошкільні навчальні заклади

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного ви-
користання інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фіз-
культурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.

Просимо довести їх до відома педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів.

Заступник Міністра В. О. Огнев’юк

шурупи тощо), що знаходяться у спеціальному ящику, стежити за тим, 
щоб Інвентар і матеріали не знаходилися в доступних для дітей місцях.

3.3.7.3. Гачки на вішалках робити дерев’яними, підставки для квітів 
у групових кімнатах — стійкими.

3.3.7.4. Після закінчення ремонтних робіт прибирати всі відходи 
(зламані частини меблів, необстругані дошки, ящики, в яких стирчать 
цвяхи, уламки, погнуті цвяхи тощо).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимоги безпеки для педагогічних працівників:
4.1.1. Вимкнути всі технічні засоби з електромережі, перевірити 

стан приміщення, передаючи зміну Іншому педагогічному працівни-
кові, поінформувати його про кількість дітей за журналом обліку та про 
стан їх здоров’я, а також про стан обладнання в групі.

4.2. Вимоги безпеки для працівників обслуги:
4.2.1. Усім працівникам обслуги привести в порядок робоче місце, 

вимкнути все електрообладнання з електромережі і на рубильнику, не-
обхідний інвентар, реманент і посуд зберігати в спеціально відведених 
місцях.

4.2.2. Вимоги безпеки для працівників кухні:
4.2.2.1. Перевірити стан обладнання і пристроїв на кухні: 

· змінний пристрій розібрати і промити гарячою водою, 
потім висушити;

· пофарбовані поверхні пристроїв періодично (один раз на тиждень) 
промити теплою мильною водою, витерти м’якою чистою тканиною;

· увесь посуд та кухонний інвентар вимити і висушити, розставити на 
місця.
4.2.2.2. Перевірити, чи надійно закриті крани газових плит, духових 

шаф, водопроводів, перекрити основний кран від газу.
4.2.3. Вимоги безпеки для машиністів машинного прання:
· 4.2.3.1. Вимкнути пральну машину.
4.2.3.2. Випустити мийний розчин через виливний клапан.
4.2.3.3. Вимкнути електродвигун центрифуги.
4.2.3.4. Спорожнити кошик центрифуги від білизни, виявлену 

пошкоджену білизну відокремити і передати швачці-кастелянші.
4.2.3.5. Вимити і просушити пральну машину, центрифугу.
4.2.3.6. Вимкнути праски і перевірити, чи стоять вони на підставках.
4.2.4. По закінченні роботи вимкнути освітлення у всіх приміщен-

нях, окрім тих, де є чергові; перевірити стан приміщень і передати зміну 
наступному працівникові (якщо робота дошкільного закладу змінна).

4.2.5. Зняти спецодяг І вимити руки та обличчя.
4.3. Не дозволяється залишати робоче місце до приходу зміни. У разі 

неявки зміни повідомити про це керівника.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації працівник повинен негайно 

повідомити відповідні органи і керівника дошкільного закладу,
5.1.1. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все 

електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійс-
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Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним засто-
суванням традиційних засобів фізичного виховання. Це, зокрема: фізичні 
вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту й туризму); оздоровчі сили при-
роди (повітря, сонце, вода); гігієнічні чинники (режим харчування, занять і 
відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та ін).

Сукупність організаційних форм роботи, обов’язкових для впроваджен-
ня в освітній процес, становлять: заняття з фізичної культури; фізкультур-
но-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, 
фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури); різні форми 
організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправа-
ми на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі 
ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тужні здоров’я, індивідуальна ро-
бота з фізичного виховання).

Фізкультурні заняття с пріоритетними у процесі систематичного, послі-
довного формування, закріплення і вдосконалення основних рухових умінь 
і навичок у дітей, розвитку їхніх фізичних якостей. Проводяться вони в усіх 
вікових групах, переважно в першій половині дня — з усією групою або під-
групами дітей. Встановлена тривалість фіззанять в межах: для дітей 3-го 
року життя — 15 — 20 хв., для дітей 4-го року життя — 20 — 25 хв., для 
дітей 5-го року життя — 25 — 30 хв., для дітей 6-го року життя — 30 — 35 
хв. Такі заняття є щоденними; вони проводяться двічі на тиждень за загаль-
ним розкладом занять у приміщенні або на майданчику (в період з квітня до 
жовтня за належних погодних умов, систематично, починаючи з середньої 
групи) і тричі на тиждень під час прогулянок у першій половині дня про-
тягом усього року. Тривалість фізкультурних занять на прогулянках така 
сама, як і занять у залі, але за холодної днини може подовжуватись на 5 хв. 
Варіативність проведення визначається різними чинниками, як-от: пора 
року і погода (відповідно — одяг та взуття дітей), наявність обладнання та 
інвентаря, ступінь володіння дітьми рухами. Якщо у дошкільному закладі 
проводяться заняття з плавання (1 — 2 рази на тиждень залежно від віку 
дітей), то у день їх проведення не плануються фізкультурні заняття за роз-
кладом і на прогулянці.

З метою активізації рухового режиму в повсякденні як варіант фізкуль-
турних занять на прогулянках 1 раз на тиждень організується дитячий ту-
ризм у формі прогуляпок-походів за межі дошкільного закладу (пішки, на 
велосипедах, лижах або санчатах), але лише за наявності відповідних при-
родно-ландшафтних умов: лісу, лугу, поля, водойми, лісосмуги, парку та 
ін. Не можна підміняти зазначену форму роботи цільовими прогулянками 
та екскурсіями за межі дитячого закладу, що посідають самостійне місце в 
освітньому процесі як форми ознайомлення вихованців із довкіллям, приро-
дою. Основна мета прогулянок-походів — оздоровлення дітей, запобігання 
гіподинамії, вдосконалення рухових навичок у природних умовах та розви-
ток фізичної витривалості. Вони проводяться, починаючи з другої молодшої 
групи. їхня тривалість становить: у другій молодшій групі — 15 — 20 хв., у 
середній — 20 — 25 хв., у старшій — 25 — 30 хв. (в один бік).

Особливого значення набуває самостійна рухова діяльність як форма ак-
тивізації рухового режиму. Щодня в усіх вікових групах на неї відводиться 
час у вільні від занять години ранкового прийому, прогулянок, надвечір’я 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

дошкільному навчальному закладі

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну 
культуру» одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкіль-
них навчальних закладах залишається фізичне виховання дітей. Воно спря-
мовується на охорону і зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захис-
них сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне 
формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розви-
ток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовле-
ності й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової 
активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Завдання та зміст фізичного виховання в дошкільних навчальних за-
кладах визначаються «вимогами Базового компонента дошкільної освіта в 
Україні, чинними програмами розвитку, навчання та виховання дітей до-
шкільного віку «Малятко», «Дитина», «Українське дошкілля».

Однак організація роботи з фізичного виховання в дошкільних навчаль-
них закладах потребує удосконалення. Про це свідчить наявність значної 
кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а також із недо-
статнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується досить 
високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають 
хронічні недуги.

Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість до-
шкільнят здебільшого пояснюються зниженням їхньої рухової активності. 
Потреба дітей в рухах задовольняється лише на 30 — 50%. Гіподинамію 
спричинюють часті респіраторні захворювання, нераціональна побудова ру-
хового режиму й загального режиму дня, недостатнє перебування дітей на 
свіжому повітрі тощо. Зокрема, на руховому режимі дошкільних навчаль-
них закладів негативно позначаються неправомірне скорочення кількості 
фізкультурних заходів, відсутність системності у проведенні прогулянок-
походів за межі дитячого садка, фізкультурних пауз і хвилинок у процесі 
навчальної діяльності, розваг, свят тощо.

Щоб усунути ці недоліки, слід приділити основну увагу організації фі-
зичного виховання в дошкільних навчальних закладах, де було б передба-
чено правильну побудову та активізацію рухового режиму, надання йому 
оздоровчого спрямування, дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасну 
лікувально-профілактичну роботу.

Основою системи фізичного виховання в дошкільних навчальних закла-
дах залишається руховий режим як сукупність різних засобів та організа-
ційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, раціонально поєднуваних 
і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, 
сезону тощо.

В межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності, 
рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку, становить 3 — 4 го-
дини, для старших дошкільників — 4 — 5 години.
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басейні; можна проводити їх також на стадіоні, у прилеглому парку абощо. 
їм відводиться місце в режимі другої (при потребі — й першої) половини дня 
в межах 40 — 50 хв. — для середньої групи, 1 години — для старшої групи. 
Головні моменти підготовки фізкультурних свят — розробка сценарію, роз-
поділ обов’язків з оформлення місця проведення, підготовки атрибутики, 
костюмів, призів та нагород тощо. Підготовка дітей до свята розпочинається 
заздалегідь і здійснюється протягом усього освітнього процесу (на музичних 
та фізкультурних заняттях, під час ранкової гімнастики, проведення ігор, у 
самостійній руховій діяльності, в індивідуальній роботі). Неприпустимі чи-
сельні масові репетиції-повного ходу свята, а також відсторонення когось із 
присутніх дітей від участі в ньому разом із групою.

Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з першої молодшої гру-
пи, 1 — 2 рази на місяць (переважно у другій половині дня). їхня тривалість 
становить: у першій молодшій групі — 15 — 20 хв., у другій молодшій — 
20 — 30 хв., у середній — 30 — 35 хв., у старшій — 35 — 40 хв. Місцем прове-
дення слугують фізкультурна (музична) зала, групова кімната, фізкультур-
ний чи ігровий майданчик даної групи, лісова або паркова галявина, берег 
водойми тощо. Обов’язковою є участь кожної дитини. Плануючи розвагу, 
для забезпечення оптимальних фізичних, психічних, емоційних наванта-
жень слід передбачити раціональне чергування ігор різного навантаження, 
а також колективних, масових — з іграми підгрупами чи індивідуальними 
(конкурси, атракціони); більш складних за правилами, руховими завдання-
ми ігор — з простішими, розважальними. Використання ігор змагального 
характеру планується відповідно віку дітей, зокрема: ігри-конкурси, атрак-
ціони рекомендовані для всіх вікових груп, а естафетні ігри — для старших 
дошкільників.

Дні здоров’я організуються з першої молодшої групи 1 раз на місяць. Цей 
день насичується різноманітними формами роботи з фізичного виховання. 
Більшість заходів доцільно проводити на свіжому повітрі, добираючи до 
них оригінальні комплекси фізичних вправ та інших засобів і нетрадиційні 
форми проведення: фізкультурні заняття чи дитячий туризм, ранкова гім-
настика й гімнастика після денного сну, загартувальні та лікувально-про-
філактичні процедури, фізкультурне свято або розвага, самостійна рухова 
діяльність та ін. Не залишається поза увагою педагогів і робота з інших 
розділів програми. Хоча навчальні заняття з них не проводяться, однак доз-
вілля дітей також заповнюється бесідами, читанням художньої літератури, 
театралізаціями, самостійною художньою діяльністю на теми здорового спо-
собу життя. Програма Дня здоров’я передбачає заходи, загальні для всього 
дошкільного закладу, і такі, які розраховані на кожну вікову групу.

Тижні фізкультури організуються подібно до Днів здоров’я у час канікул 
(зима, весна, літо).

Руховий режим дошкільних навчальних закладів передбачає також ряд 
традиційних фізкультурно-оздоровчих заходів (ранкова гімнастика, гімнас-
тика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні 
процедури).

Ранкова гімнастика проводиться відповідно до вимог чинних освітніх 
програм та режиму дня тривалістю: .у першій молодшій групі — 4 — 5 хв., 
у другій молодшій — 5 — 6 хв., у середній — 6 — 8 хв., у старшій — 8-Ю хв. 

тощо. Завдання педагогів — забезпечити належний рівень та зміст самостій-
ної рухової діяльності дітей завдяки збагаченню їхнього рухового досвіду, 
створенню необхідної матеріальної бази в приміщеннях зали, груп, рекре-
ацій, па фізкультурному й групових майданчиках, використанню інших 
прийомів непрямого (опосередкованого) й прямого (безпосереднього) керів-
ництва цією формою роботи.

У відведений для самостійної рухової діяльності час з дітьми різних ві-
кових груп щодня організується також індивідуальна робота з фізичного 
виховання. Дітей залучають до неї для ознайомлення з основними рухами, 
поглибленого розучування їх та закріплення відповідних навичок, для усу-
нення відставання в розвитку фізичних якостей (внаслідок невідвідування 
дошкільного закладу, індивідуальних особливостей стану здоров’я, фізич-
ного і психічного розвитку та інших чинників). її метою є також активізація 
малорухливих дітей, запобігання порушенням постави і стопи та виправлен-
ня їх. Виходячи ч аналізу стану здоров’я, фізичного розвитку й підготовле-
ності, інтересів дітей, педагоги визначають мету індивідуальної роботи, до-
бирають потрібне обладнання та інвентар і проводять її з однією дитиною чи 
з підгрупами по 2 — 4 дітей.

Враховуючи провідне значення ігрової діяльності для особистісного зрос-
тання дитини, руховий режим у дошкільному навчальному закладі має наси-
чуватися рухливими іграми. Рухливі ігри — після попереднього розучуван-
ня їх на прогулянках — вводяться до різних форм роботи з дітьми (заняття, 
свята, розваги, походи, фізпаузи тощо). В усіх вікових групах вони посідають 
важливе місце як самостійна форма роботи з фізичного виховання й прово-
дяться щодня: під час ранкового прийому (1 — 2 гри малої та середньої рухли-
вості); на прогулянках у першій та другій половині дня (на кожну планується 
не менше 3 — 4 ігор різної рухливості; при цьому першу гру розпочинають 
через 10 — 15 хв. після початку прогулянки, коли діти дещо адаптуються 
до погодних умов та активізуються фізіологічні функції організму перед ру-
ховою діяльністю; а останньою проводять малорухливу гру); увечері (після 
17.00 — 18.00) пропонують дітям 1 — 2 гри середньої та малої рухливості.

Розвивально-виховний та оздоровчий ефект рухливих ігор у повсякден-
ні забезпечується правильним їх добором відповідно віку дітей, рівня їх-
ньої рухової підготовленості та стану працездатності, базових рухів в іграх 
та впливу їх на різні м’язові групи і системи організму, пори року і погоди, 
місця в режимі дня та місця проведення, а також належним педагогічним 
керівництвом, дотриманням оптимальних навантажень, введенням до рухо-
вого режиму різних видів ігор (сюжетних, безсюжетних, у тому числі зма-
гального та естафетного характеру, атракціонів, спортивних ігор та забав, 
ігор з елементами спортивних вправ).

Формами активізації рухової активності у повсякденні, спрямованими 
на повніше задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення набу-
тих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здоро-
вого способу життя, а батьків — до участі в освітньому процесі дошкільного 
навчального закладу, на пропаганду фізичної культури, виступають фіз-
культурні свята, розваги, Дні (Тижні) здоров’я.

Фізкультурні свята проводяться, починаючи із середньої групи, 
2 — 3 рази на рік, у фізкультурній залі чи на спортивному майданчику, в 
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нений); урізноманітненню вихідних положень; проведенню заключної впра-
ви на зниження фізіологічних навантажень та нормалізацію дихання. Ха-
рактер вправ узгоджується з характером діяльності дітей на заняттях, зміст 
віршів-супроводів — зі змістом занять.

Фізкультпаузи (динамічні перерви) рекомендовано для проведення між 
заняттями, обидва з яких вимагають перебування дітей у малорухомих по-
ложеннях. Для них відводиться по 5 — 7 (до 10) хвилин. Комплекси вправ 
і форма проведення фізкультхвилинок та фізпауз періодично змінюються 
задля підтримання інтересу в дітей та забезпечення належної якості вико-
нання рухових завдань. Щомісяця складаються нові комплекси; один раз на 
місяць у дібрані комплекси вноситися зміни й доповнення.

Загартувальні процедури доповнюють усі форми роботи з фізичного вихо-
вання, підвищують їхню ефективність. Для масового використання в режимі 
дня різних вікових груп рекомендовано традиційне загартування повітрям 
(повітряні ванни, прогулянки, сон на свіжому повітрі), водою (місцеві і загаль-
ні, контрастні обтирання та обливання, умивання, купання), сонцем (сонячні 
ванни) відповідно до розроблених принципів, норм і методик.

Нетрадиційні загартувальні процедури, в тому числі інтенсивне загарту-
вання (ходіння босоніж, обтирання снігом, обливання холодною водою, сау-
на), та спеціальні лікувально-профілактичні заходи (фітотерапія, аромате-
рапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні процедури та ін.) 
вводяться до загальної системи фізкультурно-оздоровчої роботи за призна-
ченням лікаря, обов’язковою згодою батьків з урахуванням індивідуальних 
показників стану здоров’я, самопочування дітей та типу закладу.

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням забезпечує ком-
плексне здобуття відомостей про стан цієї роботи в дошкільному навчально-
му закладі спільними зусиллями медичних працівників (лікаря, медсестри) 
та педагогів (завідувачки, старшого вихователя й за участі інструктора з фі-
зичної культури, вихователів).

Змістові напрямки медико-педагогічного контролю:
· контроль за станом здоров»я, нервово-психічного та фізичного розвитку 

дітей: медичні огляди з комплексним медичним обстеженням; функціо-
нальні проби на визначення можливостей серцево-судинної та дихальної 
систем; розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і за-
гартування; індивідуальні призначення обсягів, доз фізичних наванта-
жень у руховому режимі та загартуванні; своєчасний перегляд питань 
про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медич-
них призначень; визначення динаміки фізичного розвитку дітей і показ-
ників захворюваності по кожній групі та дошкільному закладу загалом;

· контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей (на початку та в 
кіпці навчального року): обстеження, фізичної підготовленості дітей за 
середніми показниками розвитку рухів і фізичних якостей з урахуван-
ням кількісних і якісних показників рухової підготовленості хлопчиків і 
дівчаток; аналіз динаміки змін у розвитку рухів і фізичних якостей дітей 
відповідно до програмних нормативів для різних вікових груп;

· оцінка організації, змісту, методики проведення форм роботи з фізичного 
виховання: їх систематичність, тривалість та раціональність розподілу 
часу між структурними частинами; зміст, послідовність дібраних вправ 

Основними умовами її ефективності є: вільний доступ свіжого повітря; ра-
ціональний одяг дітей; достатня кількість фізичних навантажень (кількість 
і послідовність вправ. зміна вихідних положень, темп виконання, регулю-
вання дихання, чіткість пояснень, розпоряджень і команд тощо). Особли-
вості проведення ранкової гімнастики визначаються віком дітей та місцем 
проведення (у приміщенні чи на майданчику).

Гімнастика після денного сну знімає залишки гальмування в корі півкуль 
головного мозку і налаштовує дитячий організм на активну та продуктивну 
діяльність, а також сприятливо впливає на стан постави і склепіння стопи 
завдяки податливості рухового апарату дитини одразу після відпочинку. 
Для проведення в дошкільному навчальному закладі доцільні такі її види 
(на вибір): гігієнічна гімнастика після денного сну; повітряні ванни в русі; 
коригуюча гімнастика.

Гігієнічна гімнастика після сну реалізує зазначену вище мету. її прово-
дять в усіх вікових групах після поступового підйому дітей із дотриманням 
спокійної обстановки й відповідних гігієнічних умов: у спальній кімнаті (на 
ліжках, біля них), з виходом до групової кімнати чи зали (у безпосередній 
близькості до групи). До комплексу такої гімнастики обов’язково входять 
загальнорозвивальні вправи па різні м’язові групи (зі зручною зміною вихід-
них положень) та спеціальні вправи для формування стопи і постави. Кіль-
кість і дозування вправ така сама, як і на ранковій гімнастиці (можна трохи 
скоротити).

Повітряні ванни в русі — це та ж сама гігієнічна гімнастика в одночас-
ному поєднанні з повітряною ванною, що передбачає поступове зниження 
температури повітря у приміщенні під час її проведення відповідно до вста-
новлених норм загартування.

Коригуючою вважають такий вид гімнастики після денного сну, що про-
водиться задля корекції (виправлення) порушень постави й плоскостопості. 
Комплекси складають зі спеціальних вправ та коригуючих елементів, при-
значених для виправлення певних вад постави (сколіозів, лордозів, кіфозів, 
сутулості тощо) та стопи. Особлива увага приділяється використанню у 
вправах великого і дрібного фізкультурного обладнання та інвентаря, добо-
ру допустимих вихідних положень для тулуба, рук, ніг.

Дієвим способом оптимізації рухового режиму дошкільників слугують 
фізкультхвилинки та фізкультпаузи. Ці фізкультурно-оздоровчі заходи 
є короткотривалими формами активного відпочинку під час навчальної 
діяльності.

Фізкультхвилинки входять до занять, пов’язаних із тривалим сидінням 
дітей на місцях. Вони використовуються, починаючи із середньої групи, з 
урахуванням того, що перші ознаки втоми у дітей 5-го року життя виявля-
ються на 7 — 9 хвилині заняття, у дітей 6-го року життя — на 10 — 12 хви-
лині, у дітей 7-го року життя — на 12 — 14 хвилині. Оптимального ефек-
ту фізкультхвилинки набувають за умови забезпечення середнього рівня 
навантажень, якого досягають завдяки тривалості заходу (1 — 2 хвилини); 
кількості та дозуванню вправ (3-5 знайомих загальнорозвивальних вправ на 
основні м’язові групи з елементами для дрібних м’язів шиї, п’ястей, стоп та 
з включенням рухів, протилежних положенню рук, ніг, тулуба, голови на 
заняттях, по 4 — 6 разів); темпу виконання вправ (середній чи дещо уповіль-



510

та інших засобів, їхнє дозування; норми загартування; методи і прийоми 
проведення кожного заходу; раціональність вибору способів організації 
дітей та використання інвентаря; попередження травматизму у дітей; 
відповідність теми і змісту заходів наміченим завданням та обраній фор-
мі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань тощо;

· оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм: щомі-
сячне визначення загальної і моторної щільності фізкультурних занять, 
інших форм роботи (індивідуальне хронометрування) та ступеня фізич-
них і психічних навантажень на дитину (візуальна оцінка зовнішніх 
ознак утоми; підрахунок частоти дихання; пульсометрія, яка слугує ос-
новою для побудови фізіологічної кривої фіззаняття — графіка пульсо-
метри); контроль за реакціями на загартування у дітей, особливо — у но-
вачків та ослаблених; узагальнення даних про стан здоров’я та про зміну 
показників захворюваності;

· контроль за організацією рухового режиму: доцільність і достатність 
поєднання в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання; виз-
начення шляхом хронометрування та аналіз показників тривалості вико-
нуваних рухів за день чи за інший часовий відтинок, кількості локомоцій 
протягом дня залежно від віку і статі дітей, пори року тощо;

· нагляд за санітарно-гігієнічними умовами: утримання місць занять (гру-
пові приміщення, фізкультурні куточки в групах, рекреаціях, фізкуль-
турна і музична зали, басейн, фізкультурний майданчик, ігрові майдан-
чики); стан фізкультурного обладнання та інвентаря в приміщеннях і на 
майданчиках; стан одягу та взуття дітей для щоденного перебування в 
групах, прогулянок, для участі в різних формах роботи з фізвиховання 
тощо.
Істотним компонентом в організації фізичного виховання у дошкільному 

навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихо-
ванців, просвітницька робота з батьками і персоналом дошкільного закладу. 
Цей напрямок діяльності забезпечується: організацією змістовної наочної 
пропаганди (батьківські куточки, інформаційні бюлетені, фотостенди та 
ін.); обговоренням проблем зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей 
на батьківських зборах та консультаціях, виробничих нарадах; активним 
залученням технічного, медичного персоналу та членів родин вихованців 
до безпосереднього спостереження системи роботи закладу, до підготовки та 
проведення фізкультурних заходів з дітьми та методичної роботи з педкад-
рами (педради, семінари і практикуми, педагогічні читання тощо).

Планування та облік роботи з фізичного виховання відображається у 
діловій документації згідно з «Інструкцією про ділову документацію в до-
шкільних, закладах» (наказ Міністерства освіти України від 30.01.1998 р. 
за № 32) та інструктивно-методичним листом «Про планування освітньо-
го процесу в дошкільних навчальних закладах» (наказ МОН України від 
01.10.2002 р. за №  1/9-434).




