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Кузнецова Т. М. 

 

ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ ТА 

ПРОБЛЕМИ 

 

Головним завданням державної освітньої політики в сучасних умовах є 

забезпечення сучасної якості освіти, в тому числі і дошкільної. Процес 

реорганізації всієї системи освіти висуває високі вимоги до організації дошкільної 

освіти, стимулює пошук нових, більш ефективних підходів до оцінки якості 

дошкільної освіти. 

Мета статті: охарактеризувати у науково-методичній літературі поняття 

«якість дошкільної освіти» та визначити її досягнення та проблеми. 

Проблема якості в педагогічних дослідженнях розробляється в наступних 

напрямках: 

 поняття якості освіти; 

 способи оцінювання якості освіти; 

 взаємодія ступенів освіти та її якість; 

 фактори, що обумовлюють якість освіти; 

 ринкове середовище і якість освіти; 

 механізм управління якістю освіти; 

 інформаційні технології, моніторинг і якість освіти; 

 система управління якістю освіти. 

У сучасній науковій і методичній літературі поняття «якість дошкільної 

освіти» трактується як багатогранний і багатоаспектний феномен. 



Так, характеризуючи заклад дошкільної освіти як цілісну динамічну систему, 

Л.М. Денякіна, Л.В. Поздняк пропонують розглядати якість освітнього процесу: 

• з точки зору дітей (інтерес до навчання); 

• з точки зору батьків (ефективність навчання); 

• з точки зору вихователя (оцінка праці, успішні результати індивідуального 

навчання, психічне і фізичне здоров'я дітей); 

• з точки зору керівника (ефективність діяльності кожного педагога, 

індивідуальний прогрес кожного вихованця) [6, с. 53]. 

О.О. Сафонова вважає, що якість освіти - це об'єкт моніторингу в 

дошкільному закладі, представляє у вигляді чотирьох блоків: якість освітнього 

процесу (елементами якого є зміст, організація, діти, педагоги, взаємодія 

педагогів і дітей); якість ресурсозабезпечення (ресурси і умови, необхідні для 

освітнього процесу); якість управління; якість результатів роботи освітньої 

системи в дошкільному закладі [2, с.1]. 

На думку І.О. Рибалова управління якістю освітнього процесу в 

дошкільному закладі розглядається як цілеспрямована, комплексна і 

скоординована взаємодія керуючої і керованої підсистем з метою досягнення 

найбільшої відповідності параметрів функціонування, розвитку освітнього 

процесу і його результатів відповідним вимогам. 

  У зв'язку з цим, якістьосвіти в ЗДО - це результат діяльностіколективу, 

якийвизначається такими позиціями: 

- як дитина в закладіреалізуєсвоє право на 

індивідуальнийрозвитоквідповідно до віковихможливостей і здібностей; 

- як організованийпедагогічнийпроцес в дитячому садку (режим, 

вибірпрограм і технологій, забезпеченістьпосібниками, система 

підвищенняпрофесійного росту педагогів через різніформиметодичноїроботи, і 

т.д.); 

- якіумовистворені в ЗДО(освітнєсередовище, орієнтоване на 

самоцінністьдошкільногодитинства; позитивниймікроклімат в колективі; система 

стимулюванняякісноїроботи, творчаспрямованістьдіяльностіколективу ЗДО та 



йогокерівника; орієнтація на освітні потреби і запитисім'ї; 

систематичнеколективнеобговорення стану освітньогопроцесу та 

прийняттяграмотнихуправлінськихрішень і т.д.) [2, с.2]. 

К.Ю. Білахарактеризуєякістьдошкільноїосвіти як керованийпроцес, 

якийздійснюється: 

- через управліннявсімпедагогічнимпроцесом і йогоскладовими; 

- через особистіснісуб'єктивніаспекти в системіуправління: 

формуванняколективу і регулювання морально - психологічногоклімату в ньому 

[1, с.18]. 

У зв'язку з цим, нам близька точка зоруЕ.М.Короткова 

«Управлінняякістюосвіти», визначаєякістьосвіти як комплекс характеристик 

освітньогопроцесу, щовизначаютьпослідовне і практично 

ефективнеформуваннякомпетентності і професійноїсвідомості. Виділяє три групи 

характеристик: якістьпотенціалудосягнення мети освіти, 

якістьпроцесуформуванняпрофесіоналізму та якість результату освіти [4, с.24]. 

У дослідженнях, виконаних під керівництвом Н.А. Веракси виявлено, що 

якість дошкільної освіти залежить від багатьох причин і факторів. У тому числі: 

вдосконалення змісту дошкільної освіти в умовах його варіативності; стан 

фінансування дошкільних освітніх закладів на сучасному етапі; кадрове 

забезпечення дошкільної освіти; здійснення наступності, безперервності змісту 

дошкільної та початкової загальної освіти. [3,с.50]. 

При цьому підкреслюється, що якість дошкільної освіти як процес і поняття 

постійно знаходиться в розвитку, і тому, не може бути незмінною. Вона залежить 

від запитів і потреб суспільства, політики держави в галузі освіти, зміни умов 

фінансування дошкільної освіти. 

В цілому фахівці вважають, що якістю освіти можна і потрібно управляти. 

Ці обставини поставили перед дослідниками актуальну задачу розробки 

методологічних основ процесу підвищення якості дошкільної освіти, які були б 

зрозумілі і застосовні в умовах будь-якого освітнього закладу. Так, наприклад, 

Л.А.Парамонова і Т. І. Алієва, позначивши проблему необхідності розробки 



основних підходів до оцінки якості дошкільної освіти (процедури оцінки, її 

показників) вважають, що ці підходи повинні бути єдині і для самих педагогів, і 

для контролюючих інстанцій, і не зводитися до діагностики [5, с. 120]. 

Виділимо деякі методологічні та теоретичні підходи до якості освіти: 

 в контексті особистісно-орієнтованої моделі освіти її якість визначається 

рівнем розвитку особистості; 

 з позицій системного підходу - якість визначається системою знань і 

готовністю випускника однієї освітньої системи до входження в іншу; 

 в аспекті діяльнісного підходу - готовністю випускника до виконання 

якихось нових функцій, способів, умінь; 

 програмно-цільовий підхід, з точки зору реалізації цілей; 

 представники результативного підходу вважають, що оцінка якості 

ґрунтується на визначенні ступеня реальних змін, досягнення конкретних 

результатів діяльності за певний період; 

 витратний підхід визначає якість з точки зору можливих і реальних витрат 

(фінансових, матеріальних, трудових ресурсів) на досягнення того чи іншого 

результату [5, с. 125]. 

Всі згодні з тим, що дитина, що відвідує дитячий сад, повинна отримати 

дошкільну освіту високої якості. Якщо ж ми почнемо з'ясовувати, що конкретно 

розуміється під якісною дошкільною освітою, то побачимо, що думки батьків і 

вихователів, вчителів і керівників, практиків і вчених істотно розходяться. 

Потреби батьків в дошкільній освіті вирізняються великою 

різноманітністю і визначаються багатьма факторами - від місця проживання 

сім'ї та освіти батьків до рівня її матеріального добробуту. Звідси і різна оцінка 

якості, різне розуміння «хорошої» дошкільної освіти. Одних влаштовує просто 

нагляд і догляд, а також наявність будь-яких занять з дітьми. Іншим необхідні 

особливі умови,певний перелік видів дитячої діяльності і навіть обсяг знань, які 

повинна опанувати дитина, часом батьки зацікавлені в наданні додаткових 

платних освітніх послуг. Але можнавідзначити, що практично всі батьки без 

виняткупрагнутьматиякомогаменшетруднощів при переходідитини до школи. 



Потреби школи і вчителів в підготовцідитини до 

школивикликаютьособливіпроблеми. Останнім часом 

утворивсявеличезнийрозривміжвимогамишколи до рівняготовностідитини до 

навчання і пропозицієюдитячого садка. 

Необхіднорозуміти, щоякістьдошкільноїосвіти - не тільки комплексна, 

але і інтегральна характеристика. Робитивисновок про стан дошкільноїосвіти в 

ЗДО можнатільки на підставівсієїсукупностіпараметрів. 

Так, гіднаосвітняпрограма не є гарантієюякостіосвіти в даномузакладі. 

Необхіднівідповідніумови для того, щоб вона булареалізована, а 

остаточнівисновки про 

їїефективностіможназробититількипіслядосягненнядітьмизапланованих в 

данійпрограмірезультатів. 

Фактори, щовпливають на якістьдошкільноїосвіти, можуть бути розділені 

на двігрупи - внутрішні і зовнішні. 

1) Внутрішнічинники - ті, яківходять в 

самевизначенняякостідошкільноїосвіти. Тобто, 

наскількивідповідаєвстановленимвимогам (тому, щомає бути) освітняпрограма, 

умовиїїреалізації та результатиїїзасвоєння. 

Даніфактори є в значнійміріконтрольованими і піддаютьсярегулюванню. 

2) Зовнішніфактори - ті, 

якіпов'язанііззовнішнімиобставинамиабозовнішнім по відношенню до 

дошкільноїосвітисередовищем. Вони впливають в тійчиіншіймірі на 

якістьдошкільноїосвіти, але є погано контрольованими і регульованими. Серед 

них можнавиділити: 

- впливсім'ї; 

- соціально-економічніфактори; 

- конкурентніфактори (наявністьабовідсутністьконкуренції); 

- індивідуальніособливостідітей (як фізичні, так і психологічні); 

- рівеньрозвиткудітей на «вході» в дошкільнуосвіту (так званівихіднідані) 

і ін. 



Необхідновраховувативпливцихфакторів при 

аналізірезультатівоцінкиякостідошкільноїосвіти. 

Важливовідзначити, щосамеоцінкаякостіосвітисприяєвиявленню проблем 

у забезпеченні та гарантіїякостіосвіти, «проблемнімісця» і 

ресурснізонипідвищенняякості, забезпечуєзалучення в 

процесоцінюваннявсіхзацікавленіхсторін. 

Педагогічним колективам складно перебудовуватися в сучасних умовах, йти 

від звичних підходів, стереотипних прийомів і форм організації дитячої 

діяльності. Ускладнює ситуацію і те, що в методичних посібниках зберігаються 

окремі елементи традиційних технологій, переважають ілюстративно-

пояснювальні методи і прийоми, а педагоги не можуть самостійно проаналізувати 

програму, методичний посібник, технологію, адекватно здійснити їх відбір. 

Виходячи з вищевикладеного, можна виділити проблеми, як практичного 

характеру, так і нормативного правового забезпечення. Це протиріччя між 

змінами, що відбуваються в системі дошкільної освіти, і неадекватною системою 

її контролю і оцінки. І протиріччя між головним завданням державної політики в 

галузі освіти, яка звучить, як досягнення і забезпечення сучасної якості освіти, і 

практичною відсутністю положень, що визначають і регулюють питання 

досягнення і забезпечення якості дошкільної освіти. 

Підводячи підсумок, відзначимо, що система оцінки якості освіти покликана 

забезпечити єдність вимог до підготовленості вихованців, об'єктивність оцінки їх 

досягнень, спадкоємність між дошкільною освітою і початковою школою. До того 

ж наявність єдиного підходу до розуміння якості дошкільної освіти дозволить 

забезпечити узгодженість діяльності всіх суб'єктів системи освіти. Все це, в 

кінцевому рахунку, сприятиме реалізації права на здобуття якісної дошкільної 

освіти. 

Якість дошкільної освіти залежить не тільки від змісту освіти, а й від 

кадрового складу фахівців, які працюють в дошкільній сфері, рівня їх професійної 

підготовки, ініціативи, самостійності і відповідальності виконання своїх 

обов'язків. 



Сьогодні соціальне замовлення в системі педагогічної освіти виражається 

у вимогах до підготовки нового покоління педагогів, здатних до інноваційної 

професійної діяльності, що володіють необхідним рівнем методологічної 

культури і сформованою готовністю до безперервного процесу освіти протягом 

усього життя. На сучасному етапі педагоги ЗДО залучені в інноваційний процес, 

який стосується оновлення змісту дошкільної освіти, форм його реалізації, 

методів і прийомів піднесення змісту дітям. У зв'язку з 

цимрозвитокпрофесійноїкомпетентностіпедагогівнабуваєособливої значущості. 

В даний час багатодошкільнихзакладівфункціонують в рамках 

перехідногоперіоду. Перехіднийперіод - цебезлічпитань, обговорень, сумнівів, 

пошукнайбільшефективнихшляхіввпровадженняінновацій. 

Реформуваннядошкільноїосвітивселяєнадію на якіснізміни в данійсфері. 

Перелічимоосновніорієнтирирозвиткуякісноїдошкільноїосвіти: 

• організуватижиттядітей в дитячому садку так, щоб вона 

булабільшосмисленою і цікавою; 

• створитиумови для того, щоб педагоги і фахівці, 

вибудовуючиосвітнійпроцес, могли 

враховуватиособливостірозвиткукожноїдитини, їїсім'ї, інтереси і 

пріоритетигрупи, специфікунаціонально-культурних і природно-географічних 

умов, в якихздійснюєтьсяцейпроцес; 

• переглянутизмістосвіти для дітейдошкільноговіку за 

рахуноквстановленняцільовихорієнтирів для кожноїосвітньоїгалузі та з 

урахуванняміндивідуальнихособливостей і можливостейдітей 

(тобтоіндивідуалізуватиосвіту); 

• відмовитисявідкопіюванняшкільнихтехнологій і форм 

організаціїнавчання, а зробитипріоритетною формою навчання, виховання і 

розвиткудошкільникагру; 

• включитибатьків в освітній, виховнийпроцес в якостіпартнерів, тим 

самим сприятигармонійномурозвиткуособистостідитини; 



• прагнути до формуванняздорової, ініціативної, активної і 

самостійноїдитини,фізично і психологічноготової до 

успішногозасвоєнняосновноїзагальноосвітньоїпрограмипочатковоїзагальноїосвіти

. 

З огляду на основніорієнтирирозвиткудошкільноїосвіти, робота в ЗДО 

повинна бути спрямована на створенняоптимальних умов для 

розвиткудітейдошкільноговіку, реалізацію права дитини на доступну, 

якіснуосвіту. 

У досягненніякісноїдошкільноїосвіти в деякихдошкільних закладах є ряд 

проблем, якіпотребуютьвирішення: 

 Різнийрівенькваліфікації і підготовкипедагогічнихкадрів. 

 Модернізаціяпідготовкикадрів для різного контингенту дітей в 

різнихумовахвиховання і навчання. 

 Проблема реалізації принципу наступності - розбіжністьуявлень про 

поняття «наступність» представниківрізнихсоціальнихпозицій. 

Для вирішеннязазначених проблем можуть бути використані наступні 

шляхи вирішення: 

• якіснакурсовапідготовка та підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихкадрів; 

• створення методичного та інформаційного ресурсного забезпечення; 

• тіснаспівпрацяпедагогівдитячого садка і школи; 

• розробкасистемимережевоївзаємодії ЗДО, при якійкожнийосвітній заклад 

виступаєокремим ресурсом для іншихосвітніхзакладів і для 

батьківдітейдошкільноговіку. 

Дошкільнаосвіта є своєрідниметапомдитячогорозвитку, щопредставляє за 

своїминаслідкамиважливучастинузагальноїосвіти, якістьякоївиступає ресурсом 

всьогосоціальногорозвитку. 
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