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Програма підтримки освітніх 

реформ в Україні «Демократична 
школа» 

 

Проєкт «Підтримка реформ 

дошкільної освіти в Україні» 
 

Проєкт реалізовується 

Всеукраїнським фондом «Крок за 
кроком» та Європейським центром 

ім. Вергеланда у партнерстві з 

Українським інститутом розвитку 
освіти  та Командою підтримки 

реформ 
 



 
 

Передмова 
 

Обраний Україною шлях до європейської інтеграції, зумовлює необхідність 

системних реформаційних процесів в освітній галузі. Концепція Нової української 

школи стала орієнтиром на шляху гуманізації та демократизації освітнього процесу 

закладів загальної середньої освіти. У цьому контексті закономірним є оновлення 

Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням найкращих світових практик. 

Представлені в посібнику матеріали є узагальненими результатами плідної 

співпраці українських фахівців дошкільної освіти, міжнародних експертів Ради 

Європи та ЮНІСЕФ щодо розроблення ключових підходів у забезпеченні якісної 

дошкільної освіти в Україні та оновленні Базового компонента дошкільної освіти. 

Презентація та обговорення яких відбулося 26 листопада 2020 року на онлайн-

зустрічі – Міжнародний круглий стіл «На шляху до якісного дошкілля», який 

організовано і проведено Європейським центром ім. Вергеланда, державною 

установою «Український інститут розвитку освіти», командою підтримки реформ 

МОН за сприяння Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».  

На зустрічі обговорювалися стратегічні завдання реформування першої ланки 

освітньої галузі, а саме: 

 Розробка Базового компонента дошкільної освіти: врахування 

національних та міжнародних практик. 

 Міжнародні підходи до розроблення стандартів дошкільної освіти. 

 Наступність стандартів дошкільної і початкової освіти. 

Значну увагу учасників зустрічі зосереджено на таких важливих аспектах, як: 

цінність дошкільної освіти; забезпечення її доступності та якості; оновлення змісту 

відповідно сучасних суспільних запитів і кращих міжнародних практик.  

У перебігу круглого столу представлено основні наробки оновленого Базового 

компонента дошкільної освіти, серед яких: організація інклюзивного, безпечного та 

демократичного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, навчання і 

виховання на основі компетентнісного підходу, важливість заохочення 

демократичної участі та ініціативи дитини, співпраця освітніх інституцій з родиною 

та відповідальність батьків, педагогів за розвиток дитини. 

Варто зазначити, що співпраця українських фахівців з дошкільної освіти та 

міжнародних колег, уможливила об’єднати зусилля на збереження, подальший 

розвиток та забезпечення відповідної якості дошкільної освіти в Україні. 

 

 



 

 

 

 

 

13:50 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

 Представлення технічних параметрів зустрічі 

Модератор зустрічі: Андрій Донець 

14:00 Представлення програми заходу 

14:05 ВІДКРИТТЯ: 

Любомира Мандзій, заступник Міністра освіти і науки України 

 Вадим Карандій, директор Українського інституту розвитку освіти 

 Ерік Сведал, Посол Норвегії в Україні 

 Ана Перона-Ф’єльдстад, виконавча директорка Європейського центру            

ім. Вергеланда 

 Сара Ясин, голова секції освіти Дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) 

 Оксана Рома, керівниця освітніх ініціатив The LEGO Foundation в Україні 

14:30 РОЗРОБКА  БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 

ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК 

 Наталія Софій, перший заступник директора Українського інституту 

розвитку освіти, модератор 

 Оксана Савицька, в.о. керівника експертної групи з питань дошкільної 

освіти Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 

Міністерства освіти і науки в Україні 

 Світлана Нерянова, начальник відділу дошкільної освіти Директорату 

дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки 

в Україні 

 Тамара Піроженко, керівник робочої групи розробки Базового компонента, 

завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології                      

ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України 

 Наталія Гавриш, член робочої групи розробки Базового компонента, 

професор лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем  

виховання Національної академії педагогічних наук України 

15:10 МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 Ірина Сабор, старша радниця Європейського Центру ім. Вергеланда, 

модератор 

 Мажена Рафальська, експертка Ради Європи та ЮНІСЕФ з питань освіти 

дітей дошкільного віку (Польща) 

 Піа Уільямс, професорка факультету освіти, комунікацій та навчання, 

Університет м. Гетеборг (Швеція) 

 Соня Шерідан, професор-емерит факультету освіти, комунікацій та 

навчання, Університет м. Гетеборг (Швеція) 

15:50 НАСТУПНІСТЬ СТАНДАРТІВ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 Роман Шиян, заступник директора Команди підтримки реформ МОН 

16:10 ЗАКЛЮЧНІ СЛОВА 

 Вадим Карандій, директор Українського інституту розвитку освіти 
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Ерік Сведал,  

Посол Норвегії в Україні    
 

Метою проєкту освітніх реформ в 

Україні "Демократична школа" є  надання 

підтримки Україні на шляху до європейської 

інтеграції та реформування відповідних 

процесів. Наша суттєва підтримка 

проявляється в низці реформ: справедливість, 

правосуддя, здоров’я та освіта. Складно сказати який сектор реформ є найбільш 

важливим. Але я переконаний, що реформи здійснюються не для створення нових 

інституцій та законів, а задля змін світогляду, культури, традицій. Тому, дуже 

важливо зосереджуватися на освітньому секторі, який впливає на все суспільство та 

індивідуальність.  

Я розумію, що оновлення 

Стандарту дошкільної освіти є 

пріоритетом для Міністерства 

освіти і науки України. І тому я 

дуже радий що Європейський 

центр імені Вергеланда мав змогу 

підтримати зусилля членів робочої 

групи та надав допомогу в сфері 

консультацій, експертизи щодо 

розроблення змісту Базового 

компонента дошкільної освіти. Центр здійснює підтримку і розвиток спроможності 

педагогів із урахуванням підходу, який орієнтується на дитину.  

Реформа освіти – це не легкий і швидкий процес. Здійснюючи реформу на всіх 

рівнях від дошкільної до післядипломної освіти, ми готуємо підґрунтя для сильної 

демократичної держави. Всі майбутні покоління українців будуть стояти на цьому 

підґрунті! 

Висловлюю підтримку і  бажаю плідної праці! 

 

 

 

 

 

Реформа освіти – це не легкий і  

швидкий процес. Здійснюючи 

реформу на всіх рівнях від 

дошкільної до післядипломної 

освіти, ми готуємо підґрунтя для 

сильної демократичної держави. 

Всі майбутні покоління українців 

будуть стояти на цьому 

підґрунті! 



 Ана Перона-Ф’єльдстад,  

виконавча директорка 

Європейського центру               

ім. Вергеланда 
 

 

 

Європейський центр ім. Вергеланда, –  заснований Радою Європи та Урядом 

Норвегії, пропагує освіту для демократичного громадянства і прав людини, сприяє 

формуванню освітньої політики та розвитку професійної майстерності освітян, 

здійснює розроблення та поширення навчальних матеріалів, розбудовує партнерство 

задля зміцнення культури демократії.  Ми підтримуємо проєкти у 26 країнах – 

членах Ради Європи, які супроводжують дослідження і тренування вчителів. Почали 

працювати у сфері дошкільної освіти, оскільки це дуже важлива сфера для 

формування демократичної компетентності з раннього віку.  

З 2015 року реалізуємо проєкт 

«Підтримка освітніх реформ в Україні: 

Демократична школа»: здійснюємо 

підтримку розроблення нової освітньої 

політики (освітні стандарти для початкової 

та базової середньої освіти, стандарти якості 

шкільної освіти) та програм навчання і 

професійного розвитку для шкільних команд 

(вчителі, керівники шкіл, батьки та представники громади) з метою розвитку 

громадянських компетентностей учнів. Здійснюється інтенсивна робота з понад 300 

школами, яка  зосереджена на підтримку їхнього демократичного інституційного 

розвитку (мережа із 70 тренерів). Супроводожуємо розроблення навчальних 

матеріалів щодо розвитку громадянських компетентостей   в учнів,  які стануть у 

нагоді педагогам. З 2020  підтримуємо проєкт «Підтримка реформ дошкільної освіти 

в Україні». 

Чому ми тут? З 2012 року Україна  

знаходиться ву пріоритеті Центру 

ім. Вергеланда. З цього року  за програмою 

«Демократична школа» ми провели низку 

заходів завдяки гранту, який отримали від 

Норвезьского Міністерства освіти, та 

підтримці, яку надало Посольство Норвегії. Ми 

 

З 2020 -  проєкт 

«Підтримка реформ 

дошкільної освіти в 

Україні» 
 



співпрацюємо з Міністерством освіти і науки та іншими органами влади в Україні. 

Наші експерти активно допомагали розробляти та впроваджувати матеріали на 

теренах України. Ми проводимо грунтовну програму навчання вчителів та іншого 

персоналу шкіл, щоб вони могли краще запроваджувати демократичні практики в 

своїх школах.  Ми підтримали більше ніж 300 шкіл у їхньому соціальному розвитку, 

щоб вони могли бути більш автономними. Також розробляли навчальні матеріали, 

які допомагають вчителям розвивати громадянські компетентності в учнів. Багато з 

цих матеріалів використовуються в інших країнах Європи, тому що вони є 

високоякісними. 

Я дуже рада, нашій співпраці з 

Міністерством освіти і науки України, 

Українським інститутом розвитку освіти, 

Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» і 

Командою підтримки реформ, за підтримки 

Міністерства закордонних справ Норвегії,  Lego 

Foundation Ukraine та Unicef Ukraine. Ця 

співпраця є плідною. Разом ми провели серію 

семінарів для робочої групи, яка працювала над 

оновленням Базового компонента дошкільної 

освіти в Україні. До цієї роботи було долучено 

п’ять міжнародних експертів із презентацією 

найкращих європейських практик. Окрім того, готується навчальна програма з 

метою підтримки впровадження новітніх практик у дошкіллі (орієнтовно  2021 р.). 

У складні часи пандемії ми не призупинили роботу над реформами, навпаки 

працюємо дуже інтенсивно – восени провели вісім семінарів із залученням 

міжнародних експертів. Чому ми це робимо? Бо хочемо долучити до дискусії в 

Україні найновіші тенденції, тренди, педагогічні практики з Європи, щоб 

підтримати процеси, що відбуваються в Україні – переосмислення діяльності 

українських дошкільних закладів для майбутнього.  

 

• 8 інтенсивних семінарів за 

1,5 місяці із робочою групою, 

яка працює над оновленням 

Базового компонента 

• 5 міжнародних експертів 

із презентацією найкращих 

європейських практик 

• готується навчальна 

програма з метою 

підтримки впровадження 

новітніх практик у дошкіллі  



 

 

 

 

 

Ця фотографія була зроблена рівно рік тому в Осло. Де проходив візит 

колишньої міністерки освіти пані Ганни Новосад, пані Любомири Мандзій,  

українського посла.  У рамках візиту обговорювалися питання в сфері освіти. Також 

здійснили  огляд дитячих садків, у яких діти перебувають постійно на вулиці, що 

дуже здивувало українську делегацію. Але ми хотіли показати, що у Норвегії дуже 

цінується  процес навчання в природному оточенні.  

Норвегія переймається дошкільною освітою. Всі партії єдині в тому, що 

дошкільні заклади дуже важливі у формуванні особистості дитини, яка вчиться  

проявляти активну громадянську позицію в демократичному та інклюзивному 

суспільстві. Тобто дитячі садки є ключем, основоположним фундаментом у  

демократизації суспільства. Тут визначається роль дошкільної освіти: 



 соціалізація дитини, навчання та розвиток 

 гендерна рівність 

 працевлаштування жінок 

 економічне зростання 

 активне громадянство і стала 

демократія 

Як виростити небайдужого громадянина й 

сприяти розбудові здорового демократичного 

суспільства? У Стандарті дошкільної освіти  

Норвегії зазначено, що дитячі заклади  

підтримують демократію і створюють 

інклюзивну спільноту, де всі мають можливість 

висловлювати свою думку, бути почутими, 

беруть активну участь, мають можливість проживати демократію. Тут діти 

набувають власного досвіду, а не лише беруть участь у вправах, які їм пропонують. 

Вони вчаться бути ініціативними, приймати рішення, коли це можливо. Адже коли 

дорослі використовують свій авторитет, щоб керувати дитиною, то і дитина відчуває 

труднощі  в особистісному становленні. 

На завершення, хочу наголосити -  треба переконатися, що ми чуємо голос 

дітей, що ми поважаємо і враховуємо їхню думку! В цьому і полягає завдання 

дошкільної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Дитячі садки повинні 
пропагувати культуру 
демократії та бути 
інклюзивними 
спільнотами,  де всі 
мають можливість 
висловити свою думку, 
бути почутим та брати 
участь»  

Норвезький стандарт 

дошкільної освіти 



Сара Ясин,  

голова секції освіти Дитячого 

Фонду ООН в Україні 

(ЮНІСЕФ) 

 
 

Мені дуже приємно бути учасником 

заходу, який присвячений дошкіллю.  Адже, якість дошкільної освіти  – це 

передумова для досягнення цілей, визначених в документі  «Перетворення нашого 

світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» (2015). 

Четверта Ціль Сталого Розвитку «Якісна освіта», цього документу, чітко наголошує 

на потребі забезпечення доступу до справедливого та рівного розвитку дітей. 

Важливим у цьому контексті є те, щоб діти були готові до початкової освіти. Тому, 

обов’язковим для всіх дітей має бути принаймні один рік дошкільної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцентуючи увагу на викликах,  що існують у світі на шляху до досягнення 

цієї цілі, варто наголосити на нерівному доступі дітей до дошкільної освіти. У 

першу чергу це стосується вразливих дітей, дітей з інвалідністю, дітей із сільської 

місцевості та дітей, які потерпають від конфліктів, булінгу. Окрім доступності для 

всіх дітей, існує також значна необхідність у покращенні якості цієї освіти. 

ЮНІСЕФ приділяє великого значення сприянню розвитку і доступу до дошкільної 

освіти у всьому світі. Ми бачимо, що наразі амбітні цілі щодо реалізації  цього 

напрямку у всіх країнах стають все актуальнішими. Ми присутні у понад 159  

країнах світу, налагодили тісне партнерство з урядами і з місцевими зацікавленими 

Цілі Сталого Розвитку 



сторонами, зокрема і на міжнародному рівні. Дуже важливо, щоб ми забезпечували 

необхідну технічну підтримку урядам тоді, коли вона їм потрібна.  

Рівність і справедливість також лежать в основі програм ЮНІСЕФ.  Нині 

з’являється все більше доказів того, що дошкільна освіта повинна базуватися на 

трансформаційній програмі рівності та справедливості як для дітей, так і для урядів. 

Дошкілля має значний  потенціал бути корисним для  життя вразливих груп дітей. 

Україна вже зробила багато кроків у цьому напрямку: 

 46,4% дітей  відвідують заклади дошкільної освіти, це стосується зокрема дітей 

5-6 річного віку. 

 З 2018 по 2019 рік  Україна вдвічі збільшила кількість дітей з інвалідністю, які 

були інтегровані у заклади дошкільної освіти та інші заклади освіти. І тут 

йдеться не лише про рівний доступ, але й про якість освіти.  

 Міністерство освіти і науки України розробило Концепцію дошкільної освіти, а 

також проєкт оновленого Базового компонента дошкільної освіти. І це було 

зроблено для того, щоб забезпечити високу якість дошкільної освіти.  

ЮНІСЕФ тішиться тим, що може надавати підтримку МОН України для того, 

щоб сприяти ранньому розвитку дітей та реформуванню дошкільної освіти. Оцінка 

якості за шкалою ECERS-3, є важливою віхою для того, щоб підвищити якість 

дошкільної освіти для дітей. І це, зокрема,  стосується найвразливіших груп дітей.  

 Впродовж цього року Міністерство освіти і 

науки України швидко відреагувало на COVID-

19 і почало надавати підтримку дітям, батькам і 

вчителям. Це дуже важливо, особливо у цей не 

простий рік.  Наголошую на тому, що кризи і 

складні часи не лише надають нам уроки, а й 

підвищують нашу готовність до їх засвоєння. 

Створюють нові можливості для трансформації 

освітніх  систем задля їх покращення.  
ЮНІСЕФ пишається тим, що є союзником  

Міністерства освіти і науки України та його 

міжнародних колег. Ми також пишаємося тим, що можемо продовжувати   

підсилювати наші відносини для того, щоб покращити доступ та якість дошкільної 

освіти в Україні.  

Дякую за увагу,  бажаю вам плідної роботи! 

 

 

 

 

 

«…кризи і складні часи не 

лише надають нам уроки і 

підвищують нашу готовність, 

але вони також створюють 

нові можливості 

трансформації наших систем 

і покращення того, що у нас 

вже є»  
 



Оксана Рома,  

керівниця освітніх ініціатив  

The LEGO Foundationв Україні 

 
 

 

 

 

Добрий день усій освітянській спільноті, яка сьогодні зустрічається за круглим 

онлайн столом задля підтримки, об’єднання, згуртування думок, ідей та дій навколо 

підтримки реформи дошкільної освіти. Переосмислення змісту і підходів у дошкіллі 

сьогодні поруч з Україною вирішується й у багатьох інших країнах. Розвиток 

дошкілля у різних країнах відбувається з переорієнтацію на вимоги сучасного світу, 

активну імплементацію дієвих методик та підходів. Не всі країни однаково можуть 

швидко і глибоко визначити прогалини, проблемні точки, виклики, ефективно 

вибудувати траєкторію руху, не в усіх вистачає сили та гарту залучити усю освітню 

еко-систему. У переважній більшості обмежуються косметичним ремонтом у 

вигляді прийняття певного документу чи написання якоїсь методики. Якщо є цілісна 

візія наскрізного впровадження нових концепцій, реформ, стандартів, системність, 

цілісність ініціатив спрямованих на стійкі, тривалі, глибинні трансформації, а не  

точкові локальні чи короткотривалі ініціативи, то тоді поступ освітньої системи 

відбувається набагато швидше і якісніше. Зміни, 

які на часі у дошкіллі, зокрема є 

суголосними з тими змінами, які 

відбуваються у світі.  

Сьогодні ми навігуємо в умовах 

дистанційної реальності, яка дістала назву у 

світовому дискурсі «New Normal», що 

українською мовою звучить як «Нова 

нормальність». З приводу нормальності 

можна сперечатися, а от те, що це  нова 

реальність є фактом. Ми з вами досить часто і багато говорили про майбутнє, але 

очікували переважно технологічного і технічного майбутнього, а воно виявилося ще 

більш непередбачуваним. Замість космічних літаючих машин, роботизованого 

інтелекту, ми маємо справу з невидимим, непізнаним, до кінця незрозумілим, але від 

цього не менш реальним світобуттям. І в цьому світобутті одна важлива істина, яка 

точно стала очевидною всім, вона полягає в тому, що без наскрізних умінь, 

«…не в усіх вистачає 

сили та гарту залучити усю 

освітню еко-систему, а не 

обмежитися косметичним 

ремонтом у вигляді 

прийняття певного 

документу чи написання 

методики» 



розвиненої соціо-емоційної сфери нам буде складно. Знання?! А які знання у цій 

ситуації  – їх треба здобувати, шукати, аналізувати, формувати. А от, що дійсно 

потрібно нам, освітянам, це стресостійкість, гнучкість, швидкість мислення, 

швидкість прийняття рішень, креативне мислення, навички самоконтролю, вміння 

сказати «Yes to the Mess», вміння бути ефективним у світі невизначеності. Це робить 

ще більш зрозумілим той факт, що світ, у якому живемо ми і наші діти, вимагатиме 

від кожного з нас більшого і щосекунди змушуватиме нас трансформувати свої 

мисленнєві  шляхи, поведінку, ставлення, основи яким закладає дошкілля. Це вже 

стає очевидним з того, яку тему для зустрічі у 2021 році було обрано Всесвітнім 

економічним форумом, а саме -  Great Reset (Велике перезавантаження).  

Велике перезавантаження, що вибудовуватиметься на чотирьох основних 

блоках: зміна світогляду, метрики та інструменти 

вимірювання, створення нових підходів до 

інвестування, вибудова значущих взаємозв’язків 

між людиною і світом навколо. Хочу зупинитися 

на другому блоці. 

Метрика та інструменти вимірювання. Ми 

вимірюємо валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт. Насправді, 

цим показником ми вимірюємо не те, що треба. Сьогодні країни намагаються 

застосовувати інші критерії та індекси для вимірювання – індекси соціального 

розвитку, індекси благополуччя, індекси щастя. Те, що вимірюється стає тим, чим 

управляють.  Який індекс щастя у нас з вами, у колективах наших садочків, 

вихователів, дітей? Всесвітній економічний форум ставить за мету розпочати 

трансформацію шляхом перефокусування уваги людства на речах, які дійсно мають 

значення сьогодні. Щастя, яке покладено як фундаментальна цінність в основу 

НУШ і того Базового компонента дошкільної освіти, який сьогодні 

переосмислюється, це не випадковий збіг обставин, а необхідна еволюція на шляху 

до нашого усвідомленого життя та пробудовування нових стратегій у розвитку 

дошкілля зокрема.   

Вектор, який обраний безпосередньо фундацією LEGО – це  створення цілісної 

подорожі для дитини від моменту, коли вона переступає поріг закладу дошкільної 

освіти, в основі якої лежить всебічний розвиток дитини, розвиток її наскрізних 

умінь у той спосіб, який є природнім для неї. І саме тому заклик The LEGO 

Foundation до світу полягає у поверненні до гри у дошкіллі. Відразу багато хто, коли 

чує такий заклик стверджує, що ГРА є давно задекларованою в офіційних 

документах. Але на папері – це так, а в реальності ми спостерігаємо викривлене 

розуміння сутності самого поняття «гра». Несерйозне ставлення педагогів до гри, 

що пов’язано з їхнім розумінням гри як виключно розваги, відокремленого 

концепту, де гра може бути бонусом за успішне навчання, розігрівом перед 

Який індекс щастя у 

нас з вами, у колективах 

наших садочків, 

вихователів, дітей? 



навчанням або відпочинком під час навчання. Ми, The LEGO Foundation 

пропонуємо світу і освіті глобально переосмислити гру по-новому, зрозуміти, що 

гра – це не п’ятихвилинка, не окремий рутинний момент, не фізкультхвилинка, не 

сюрпризний момент, а спосіб світобуття для дитини, а для педагога – стан 

свідомості, менталітет, спосіб мислення, спосіб взаємодії з дитиною і світом в 

цілому, бо гра є першопочатковим і основним інструментом, підходом, механізмом, 

способом взаємодії дорослого і дитини. Play as Mindset. Гра як менталітет. 

Тож, 3 ключові думки: 

 

 

Не можна пускати на самоплин питання освіти. Інвестиції в освіту зараз 

матимуть подвійний, а то і потрійний вплив. На цій думці сходяться усі світові 

візіонери, бюро освіти при ЮНЕСКО, голоси педагогів і батьків. Тому осмислюємо, 

трансформуємо, діємо і допомагаємо нашим педагогам у їхній професійній 

діяльності, бо наші дошкільнята – це ключі до майбутнього – медицини, освіти, 

управління, абсолютно всіх сфер життя без винятку.  

  Дякую усім учасникам за увагу! 

 

 

 

 



 

 

 

Наталія Софій,  

перший заступник директора  

Українського інституту  

розвитку освіти 

 

 
 

Хочу подякувати всім учасникам круглого столу, особливо всім, хто бере   

актину участь в обговоренні. Сьогодні обговорюється дуже важливе питання для 

України – питання оновлення дошкільної освіти. Приємно чути від зарубіжних 

партнерів, зокрема пані Сари Ясин, про позитивну оцінку проведеної роботи щодо 

реформування дошкільної освіти. Так, у нас вже є прогрес і  ми йдемо вірним 

шляхом. Тому хочеться прямувати далі й досягати ще кращих результатів.  

Освітня реформа в Україні почалася зі створення Концепції Нової української 

школи, потім було  розроблено і затверджено Стандарт початкової освіти та 

Стандарт базової середньої освіти. На часі оновлення Концепції розвитку 

дошкільної освіти та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Наступними 

кроками стануть розроблення програм розвиту дітей дошкільного віку. В яких 

знайдуть своє відображення концептуальні ідеї оновленого Базового компонента та 

гри, яка має велике значення для розвитку дитини дошкільного віку. 

Хочу підкреслити, що у створенні оновленого Базового компонента є важливим 

не лише результат роботи, але також і сам процес, завдяки якому він досягається. 

Процес роботи над оновленням освітніх стандартів передбачав залучення 

зацікавлених сторін, це: Міністерство освіти і науки України, науковці, практики та 

представники громадськості. Така взаємодія є значною і плідною, тому  ми вже 

можемо підсумувати певні кроки і окреслили перспективи надалі.  

Хочу подякувати розробникам проєкту оновленого Базового компонента 

дошкільної освіти, які за короткий термін та в складних умовах дистанційної роботи 

впоралися із завданням. Також хочу подякувати міжнародним експертам, які  

надихали на роботу. Висловлюю сподівання на подальшу підтримку та плідну 

співпрацю! 

 

РОЗРОБКА  БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВРАХУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК 



Оксана Савицька,  

в.о. керівника експертної групи 

з питань дошкільної освіти 

Директорату дошкільної, 

позашкільної та інклюзивної 

освіти Міністерства освіти і 

науки в Україні 

 
З огляду на те, що Україна сьогодні перебуває в стані реформ Нової української 

школи, дуже важливим є забезпечувати сприятливі умови для успішного її 

впровадження. Доступна та якісна дошкільна освіта є фундаментом Нової 

української школи.  У цьому руслі питання якості дошкільної освіти є досить 

комплексними, має багато напрямків і аспектів. Наразі Міністерство освіти і науки 

України працює у декількох напрямках. Одним із нагальних – є зміст Базового 

компонента дошкільної освіти, що є предметом обговорення круглого столу. Нині 

розроблено проєкт цього документу, який знаходиться на розгляді в МОН України. 

Сподіваємося на його затвердження до кінця поточного року. 

Наступним вагомим кроком 

реформування дошкільної освіти є 

робота над проєктом нової редакції 

Закону України «Про дошкільну 

освіту». Який буде суголосний з 

оновленими Законами «Про 

освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та міститиме 

відображення всіх актуальних 

тенденцій в освіті, що реалізуються 

в контексті реформ Нової 

української школи. 

 

Одним із аспектів якісної дошкільної освіти  є оновлення її змісту відповідно до 

освітніх тенденцій сьогодення. У минулому році для формування матеріалів, які 

стали основою для виокремлення проблем в дошкіллі, було проведено консультації 

з громадськістю. За результатами цих консультацій визначено потребу в 

забезпеченні якості дошкільної освіти, а одним із показників її якості забезпечення 

соціально-особистісного розвитку дітей. Цей пріоритет став найбільш показовим, 

оскільки  72% опитаних батьків надали перевагу саме йому. Оновлення  Базового 



компонента дошкільної освіти мало на меті забезпечити такий розвиток дитини,  

який сприятиме  успішному переходу до подальшого навчання в початковій школі.  

 Користуючись нагодою, 

хочу висловити слова вдячності 

членам робочої групи, які у 

найкоротший терміни 

спромоглися оновити існуючий 

Базовий компонент, врахували 

найкраще з його попередньої 

редакції та сучасні тенденції й 

орієнтири. У проєкті документу 

відображено індивідуалізацію 

освітніх процесів, 

урізноманітнено види дитячої діяльності, актуалізовано значення освітнього 

середовища і участь батьків в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. У 

ньому також враховано кращі міжнародні практики, що, власне, є продовженням  

реформування стандартів освіти.  

Дякую за роботу, бажаю плідної подальшої взаємодії! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Світлана Нерянова,  

начальник відділу дошкільної 

освіти Директорату дошкільної, 

позашкільної та інклюзивної 

освіти Міністерства освіти і 

науки в Україні 

 

 
Дійсно, робочою групою докладено багато зусиль для того, щоб розробити 

якісний проєкт оновленого Базового компонента дошкільної освіти у короткий 

термін. Позитивним є те, що зазначений документ розроблявся з урахуванням 

найкращого досвіду зарубіжних країн і, що дуже важливо, збережено досвід і 

традиції українського дошкілля. Також в  оновленому Базовому компоненті 

дошкільної освіти будуть враховані всі пропозиції, які були надіслані 

представниками громадськості під час обговорення.  

Висловлюю вдячність всім причетним за кропітку і напружену роботу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БКДО орієнтований на світові 

тенденції, запити українського суспільства. 

Він спрямований на рівність доступу 

дошкільної освіти для всіх дітей раннього 

та дошкільного віку, зокрема дітей з 

особливими освітніми потребами, на 

збереження загальнолюдських, європейських 

та національних освітніх традицій 

українського суспільства, на соціальну 

підтримку сім’ї та родинних стосунків, на 

вирішення питань професійної 

самореалізації та підвищення кваліфікацій 

працівників закладів дошкільної освіти. 

                              (Проєкт БКДО, 2020) 



Тамара Піроженко,  

керівник робочої групи з оновлення 

Базового компонента дошкільної 

освіти, завідувач лабораторії 

психології дошкільника Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка  

Національної академії педагогічних 

наук України 

 
Шановні учасники круглого столу, дуже радію можливості зустрічі з вами. 

Хочу подякувати всім зарубіжним партнерам за відкритість та змогу ознайомитися з 

особливостями розробки такого виду документів. Одночасно хочу висловити слова 

вдячності українським колегам за оперативність, професійність, за бачення 

перспектив розвитку дошкільної освіти і вміння працювати в команді. 

Однозначно Базовий компонент утверджує позицію, що дошкільна освіта є 

освітньою платформою для  розвитку всіх базових навичок, знань і 

компетентностей, які потрібні людині впродовж життя. Оскільки специфіка 

дошкільної освіти полягає в тому, що розвиток дитини відбувається не лише у 

стінах освітніх інституцій, а  перш за все, в умовах сім’ї,  то в оновлений Базовий 

компонент закладена ідея спільної, солідарної відповідальності за розвиток  дитини. 

І в аспекті єднання у спільній діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу (дитина, 

батьки, вихователі) розглядаються аспекти й інновації, що є змістом оновленого 

документу. Це головний аспект, на який ми звертали увагу як розробники з 

урахуванням  побажань і рекомендацій експертів, 

які аналізували програми дошкільної освіти 

та зміст Базового компонента 2012 р.   

 Традицією дошкільної освіти в Україні 

є те, що вона, як і  питання  її якості, завжди 

були предметом уваги, адже перший Базовий 

компонент з’явився ще у 1998 році. Хочу 

наголосити, що в оновленому Базовому 

компоненті єдність і взаємодія всіх суб’єктів 

освітнього процесу закладу дошкільної 

освіти є головним аспектом і виступають головною умовою  його реалізації.  Для 

дошкільної освіти головним є формування компетентностей дитини в різній 

діяльності. І ключовим до розуміння шляху становлення компетентностей, є набуття 

дитиною певного досвіду в цій діяльності. 

«В оновленому Базовому 

компоненті єдність і 

взаємодія всіх суб’єктів 

освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти є 

головним аспектом і 

виступають головною 

умовою  його реалізації» 



У оновленому Базовому компоненті підкреслено цінності дошкільної освіти, 

хоча вони не є новими, а досить традиційні для українського дошкілля, вони 

виступають  орієнтиром для всіх суб’єктів і орієнтирами для визначення способів 

досягнення результату.   

Такими цінностями, які зберігають традиції українського дошкілля                            

і сучасні тенденції в освіті  є: 

 
 

Я вважаю, що саме цінності дошкільного дитинства визначають напрямки і 

зміст дошкільної освіти та освітні лінії. Щодо освітніх ліній, то це надбання всіх 

попередніх пошуків, які існують з 1998 року.  Орієнтуючись на  виокремлені в 

Базовому компоненті освітні лінії, варто розробляти зміст всеукраїнських, 

регіональних та парціальних програм.  

Саме цінності дошкільної освіти спрямовують нас до розуміння  отриманого 

результату. Таким очікуваним результатом для особистісного розвитку є 

формування компетентностей притаманних саме дошкільному віку. Головним для 

Стандарту є те, в який спосіб ми можемо отримати цей результат. Базовий 

компонент об’єднує всі ланки: цінності дошкільної освіти, напрямки і зміст, способи 

реалізації і результат – компетентності. Способами досягнення результату є 

збереження  досвіду дитини дошкільного віку через реалізацію всіх специфічних 

дитячих видів діяльності. І найважливішою з них є – ігрова діяльність.  Хочу 

підкреслити, що крім базових компетентностей (ігрова, соціальна, комунікативна, 

пізнавальна) в оновлений Базовий компонент додано  нові: екологічна 

компетентність, цифрова, економічна. Що засвідчує  про відображення сучасного 



запиту освіти, держави, батьків на розвиток дитини.  Однак,  тут важливо 

проаналізувати саме зміст цих компетентностей, який притаманний дошкільному 

віку. Бачення цілісності самого процесу та розуміння що розвиток дитини, 

становлення її особистісних досягнень і надбань, цінностей, умінь і навичок все це 

відображає очікування від педагога. Його професійне зростання є важливим для 

оновлення дошкільної освіти і це ми прописали в Базовому компоненті як умову 

його реалізації. 

Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти є науково обґрунтованим,  

сучасним і методологічним. В ньому визначено не 

лише зміст, але й містяться відповіді на 

запитання як досягнути результату. Тобто 

визначено всі специфічні види діяльності, які 

збагачують індивідуальний досвід дитини і 

сприяють розвитку її компетентностей. Він 

працює на забезпечення якості дошкільної 

освіти, з цих позицій актуалізує і забезпечує 

питання наступності між дошкільною ланкою 

освіти  і початковою школою. Ця наступність 

забезпечується не через зміст, а через цільову 

єдність принципів, намірів, очікуваних 

результатів і цілей особистісного розвитку дитини. І цим самим зберігається 

специфічність дошкільного дитинства та субкультура дошкільного віку.  

Дякую всім розробникам, що долучилися до оновлення Базового компонента! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова генерація педагогів 

дошкільної освіти має бути 

готовою до побудови 

освітнього простору в 

закладі дошкільної освіти, 

суголосного з цінностями 

гуманної філософії та 

педагогіки. 

              (проєкт БКДО) 



Компетентнісний підхід до 

організації освітнього процесу 

передбачає увагу до комплексних 

психолого-педагогічних впливів 

(педагогічних технологій, методів, 

способів), що сприяють 

становленню у дитини емоційно-

ціннісного ставлення до природи, 

мистецтва, предметно-

технічного та соціального світу, 

збагаченню відповідних знань, та, 

головне, здатності активно 

впроваджувати/відтворювати їх у 

творчій діяльності.  
                 (проєкт БКДО) 

Наталія Гавриш,  

член робочої групи з розробки 

Базового компонента дошкільної 

освіти, професор лабораторії 

дошкільної освіти і виховання 

Інституту проблем  виховання 

Національної академії 

педагогічних наук України 

 
Хочу подякувати всім розробникам Базового компонента, за єдність і 

співпрацю! Ця взаємодіє дає нам шанси для забезпечення якості  освітнього процесу 

дошкільної освіти.  Йдеться про єдність практиків, науковців, викладачів закладів 

вищої освіти, представників наукових установ і європейського товариства. Ця 

єдність відчувається і у процесі підготовки, і у процесі обговорення оновленого 

змісту Базового компонента.  

Зміст попередніх стандартів  дещо відрізняється від змісту, закладеного у 

проєкт оновленого документу дошкільної освіти. Це стратегічний документ, який 

має вказувати загальний напрямок і результат,  визначає якість дошкільної освіти. У 

попередніх варіантах Базового компонента 

цей стратегічний напрямок був присутній і 

в  програмі розвитку дитини.  В 

оновленому  варіанті міститься 

стислий зміст, який знайде своє 

відображення у варіативних 

програмах дошкільної освіти.  

      Нині на громадському 

обговоренні актуалізуються 

питання оновлених 

компетентностей дитини 

дошкільного віку, визначених в 

Базовому компоненті, а саме: 

громадянська компетентність та 

орієнтація на сталий розвиток.  І це 

нормально, адже зміст змінюється 

відповідно до викликів сучасного суспільства. Розробка, осмислення нового 

документу  це не остаточний процес, це процес який буде продовжено. Нині 

намагаємося стандартизувати зміст дошкільної освіти, чітко визначити умови, які 



забезпечуватимуть досягнення  визначеного результату. В оновленому документі 

принципи, учасники лише згадуються в широкому і узагальненому сенсі. Але я 

думаю, що процес удосконалення і розробки стандартів дошкільної освіти, буде 

супроводжуватися розробкою вимог до закладів дошкільної освіти, що мають 

забезпечити і кадровий склад, і  розвивальне середовище, яке відповідатиме  

сучасним вимогам (оновлення форм, методів, засобів).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже процес стандартизації дошкільної освіти триватиме, що є позитивним. 

Також є потреба стандартизувати процеси забезпечення  змісту і якісного результату 

визначеного в документі.   

Участь широкого кола представників різних рівнів дозволить нам це зробити 

успішно! 

 

 

 

 

 

 

Нова генерація педагогів дошкільної освіти має 

бути готовою до побудови освітнього простору в 

закладі дошкільної освіти, суголосного з 

цінностями гуманної філософії та педагогіки. Це 

передбачає сформованість гуманістичних 

цінностей у майбутніх педагогів, особистісної 

зрілості, широкого світогляду, високого рівня 

освіченості, а також практичну вмілість 

створювати відповідне означеним цінностям 

освітнє середовище, зокрема інклюзивно 

спрямоване, будувати взаємини з вихованцями на 

засадах партнерства, здатність до розуміння себе 

та іншого, розуміння конкретної ситуації буття. 

 

      (проєкт БКДО) 



 

 
 

 

Ірина Сабор,  

старша радниця 

Європейського Центру ім. 

Вергеланда 
 

Ми назвали нашу конференцію «На шляху до якісного дошкілля» не дарма.  

Хочу зауважити, всі розуміють що будь-яка реформа це не справа одного року, а 

тривалий процес на шляху до успіху. Поділяю думку Оксани Роми про потребу 

панорамного бачення реформи дошкільної освіти. Є сподівання, що за результатом 

роботи нашого круглого столу, виробимо спільні рекомендації  щодо подальших 

кроків на шляху до якісної дошкільної освіти в Україні. Світ змінився і наші діти 

заслуговують бути щасливими, тому завдання дорослих підтримати і допомогти 

дітям  у громадянському становленні  для того, щоб у майбутньому вони  могли 

змінювати світ, бо це у їхніх руках.   

В рамках Проєкту підтримки дошкільної освіти в Україні плануємо  подальший 

супровід  цієї реформи. Важливим на цьому шляху є проведення  суспільного 

обговорення реформ. Ми надалі 

спільно з Міністерством освіти і науки 

України будемо підтримувати 

консультаціями розробників Базового 

компонента, проводити спільні 

навчальні заходи  – вебінари, круглі 

столи, як з метою поширення 

інформації про реформування 

дошкільної освіти, так і про новітні 

підходи у європейському дошкіллі.                                 

А також з метою підтримки 

дискусії у фахових колах щодо того, 

якою повинна бути дошкільна освіта в Україні.  

МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ 

СТАНДАРТІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В основу стандарту 

дошкільної освіти покладено 

ідею солідарної 

відповідальності держави, 

громади, родини, фахівців 

педагогічної освіти й інших 

професій, причетних до 

піклування, догляду та 

розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

      (Проєкт БКДО) 



«У планах на подальшу 

роботу є створення 

матеріалів для педагогів-

практиків,  проведення 

онлайн заходів, з метою 

ознайомлення і підтримки 

тих змін, які 

започатковані» 

У планах на подальшу роботу є створення матеріалів для педагогів-практиків,  

проведення онлайн заходів, з метою ознайомлення і підтримки тих змін, що 

започатковані. Для нас дуже важлива думка і підтримка вихователів закладів 

дошкільної освіти. Важливо працювати з ними з впровадження нових практик, які 

максимально наближені до дитини.  

 Ми розробили план інформаційної 

кампанії у співпраці з розробниками сайту 

«Нова українська школа», зокрема з 

питань розвитку дошкільної освіти. 

Впродовж вересня–жовтня цього року ми 

інтенсивно працювали – проводили 

зустрічі  з міжнародними експертами в 

галузі дошкільної освіти. На зустрічах  

обговорювалися нагальні питання, а саме: 

 важливість і  роль вільної гри для 

розвитку дитини дошкільного віку;  

 про заохочення демократичної участі та ініціативи дитини;  

 про інклюзивне безпечне і демократичне середовище в ЗДО;  

 про розвиток соціальних, емоційних та громадянських компетентностей 

дітей; 

 про міжнародні стандарти якості освіти; стандарти дошкільної освіти 

низки країн  і новітні результати досліджень в цьому напрямку. 

Такий досвід взаємодії, діалогу дуже важливий, адже це взаємозбагачення  і 

дискусія, яка є корисною як українським, так й іноземним експертам. 

Дякую всім за співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цінності: 

 гідність людської 

особистості 

 свобода 

 рівність 

 благо дитини 
 

Мажена Рафальська, 

експертка Ради Європи  

та ЮНІСЕФ з питань освіти 

дітей дошкільного віку 

(Польща)  

 

Хочу наголосити на тому, що питання 

стандартів дошкільної освіти є надзвичайно важливими. І мені приємно бути 

причетною до розроблення і обговорення сьогодні проєкту оновленого Базового 

компонента дошкільної освіти України. Під час роботи в робочій групі з розробки 

документу була можливість поділитися власним досвідом та ознайомитися з 

досвідом моїх  українських  колег. З дошкільною освітою в Україні  я близько 

зіткнулася  в 2016  році, коли разом з українськими партнерами створили 

альтернативний дошкільний заклад.  Працюючи в інших країнах у сфері дошкільної 

освіти (в Узбекистані, Грузії) я наводила приклад України, у якій реформи в освіті 

здійснюються послідовно. Адже після того, як почалася реформа школи настав час  

реформи дошкілля. Ми вважаємо дошкільну освіту важливим початковий етапом 

всієї освіти. Адже перші  шість рокі життя дитини, це той золотий період, у якому 

дитина розвивається інтенсивно у всіх 

сферах. Якщо цим не скористатися, 

можна втратити  важливу нагоду, яку 

надає період дошкільного дитинства.  

Базовий компонент дошкільної 

освіти – це документ, в якому 

держава визначає свої очікування 

щодо цього етапу освіти серед яких і 

підготовка дитини до школи. Він 

виявляє також і узгоджені цінності, 

які є важливими для  всіх залучених в 

процес підтримки розвитку дитини.  

Щодо цінностей, то, на мою думку, найважливішою з поміж інших є гідність 

людини, дитини від наймолодшого віку. Необхідно розуміти що дитина є вільна, її 

не можна дискримінувати, потрібно створювати 

умови рівності і завжди пам’ятати про благо 

дитини.  Зазначу й про цінності, які закладені в 

В усіх діях щодо дітей, незалежно від 

того, здійснюються вони державними 

чи приватними установами, що 

займаються питаннями соціального 

забезпечення, судами, 

адміністративними чи законодавчими 

органами, першочергова  увага 

приділяється якнайкращому 

забезпеченню інтересів дитини. 
Конвенція про права дитини (ст.3) 



Конвенції про права дитини, яку ратифікувала Україна на підтримку дітей.  

Працюючи з робочою групою, ми погодили перелік цінностей, що склали 

основу Базового компонента. При цьому я спостерігала велику одностайність щодо 

їх виокремлення.  

Створюючи Базовий компонент дошкільної освіти, потрібно пам’ятати про 

загальні цінності, про те, що виховуючи дитину, ми підтримуємо її. Роль освіти на 

ціннісному підґрунті найкраще описав Жак Делор. 

 

 
Я вважаю, що ці чотири стовпи освіти ми можемо цілком застосувати і для 

роботи в закладах дошкільної освіти. Адже ми не лише  розвиваємо інтелект дитини, 

але також вчимо діяти, що і проявляється в компетентнісному підході, який 

прослідковується в багатьох документах дошкільної освіти різних країн. Дуже  

важливо, щоб цей підхід домінував у Базовому компоненті дошкільної освіти в 

Україні.  

Ми також вчимо дітей, щоб вони працювали разом як учасники суспільства. В 

цьому контексті дуже важливими є соціально-громадянська компетентність. При 

цьому ми маємо усвідомлювати, що діти не стають громадянами, вони вже є ними 

від народження, тому ми мусимо долучати їх до  суспільних процесів і розвивати в 

цьому напрямку.  

В Базовому компоненті, крім того, що ми говоримо про цілі й результати 

освіти,  підкреслено важливість педагогічного підходу, де віддзеркалюються освітні 

парадигми. Робоча група прийшла до висновків, що настав час відійти від 

парадигми об’єктивістської й застосовувати конструктивістську парадигму. Одне з 



головних понять конструктивізму  це освітнє середовище. Тому в зазначеному 

документі описуються наступні елементи освітнього середовища: 

 відносини дитини з іншими людьми: дитина відчуває тепло і прийняття; 

емоційний комфорт дитини; можливість висловити свої емоції і думки; 

можливість вибору; можливість зрозуміти і відчути, що її поважають; повага, 

яка демонструється на ділі; 

 предметно-просторове середовище: доступне і насичене, стимулює і мотивує 

тощо. 

Важливо, щоб діти  мали змогу висловити свої емоції та думки, відчути що інші 

їх поважають і ця повага проявляється в дії. Діти в рамках конструктивістського 

підходу взаємодіють, вони черпають знання  від оточення і стають більш 

самостійними. А вихователі підтримують ініціативу, діяльність і прояви 

самодіяльності дитини. Ця парадигма показує, що роль освітнього середовища дуже 

важлива про що зазначено в оновленому 

Базовому компоненті. 

Дитина є діючим суб’єктом і 

важливо, щоб вона могла розвивати свою 

соціально-громадянську компетентність і 

могла  свідомо приймати участь у всіх 

процесах, що відбуваються. Діти можуть 

голосувати, висловлювати свою думку 

щодо того, що вони будуть їсти. Бо 

набуття суспільних і громадянських 

компетентностей не відбувається само 

собою, це завжди свідома діяльність дорослих – створення умов які надають дитині 

такої можливості.   Коли дитина бере участь в тому що відбувається навколо неї, 

вона вчиться бути самостійною і впливати на те, що її оточує. Це, у свою чергу, 

розвиває є у дитини впевненість у собі і віру у власні сили. Саме таким є шлях до 

розвитку суспільних і громадянських компетентностей.  

Базовий компонент дошкільної освіти,  це одна з 

основних умов,  яка впливає на загальну якість 

дошкільної освіти. В Україні вже провели відповідні 

дослідження, розробили критерії  якості дошкільної 

освіти. Але передусім, на якість освіти впливає 

розроблення стандартів і програм які проявляють 

компетентнісний підхід. Тому на розробників нової 

редакції Базового компонента дошкільної освіти 

покладається велика відповідальність за якість 

дошкільної освіти загалом.  



Існує багато чинників, що впливають на якість дошкільної освіти, назву 

найголовніші з поміж них, це – хороші програми, засновані на компетентнісному 

підході; відносини дитини з педагогом, а також підтримка батьків. 

Хочу також повернутися до цінностей, які дуже важливі під час створення 

Базового компонента. Головна з 

яких  – це щастя дитини. Як її 

реалізувати? Щастя кожен розуміє 

по своєму, в дошкільній освіті 

щастя має проявлятися через 

задоволення дитини через її 

усмішку і значимість того, в чому 

вона бере участь. Ми не проводимо 

вправи лише для того аби дитина 

була задоволена, а  для того, щоб 

вона навчалася, співпрацювала, 

взаємодіяла. І тоді вона щаслива. 

Сподіваюся що ця домінантна 

цінність знайде своє вираження в дошкільній освіті України. Ми дорослі, які 

творимо програми і беремо величезну відповідальність за майбутнє дітей. Я завше 

повторюю, що діти це не лише майбутнє, але й сьогодення.  

Хочу привітати робочу групу з результатами, які сьогодні представлені.  

 

 

Бажаю всім вам, щоб ця праця була ефективна і в результаті такої праці 

діти України були щасливими! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соня Шерідан, 

професор-емерит факультету освіти, 

комунікацій та навчання, 

Університет 

м. Гетеборг (Швеція) 

 

Дякую за запрошення!  Це велика честь мати можливість працювати над 

створенням Базового компонента дошкільної освіти в Україні. У своєму виступі  

хочемо наголосити на чотирьох важливих пунктах, що враховані у побудові 

Базового компонента дошкільної освіти: 

▪ цілісний підхід до Базового компонента дошкільної освіти; 

▪ підходи до якості дошкільної освіти; 

▪ компетентність вихователя закладу дошкільної освіти і викладання; 

▪ участь та вплив дітей. 

Цілі Базового компонента не можна розвивати ізольовано, їх треба бачити в 

контексті. При створенні цілей, щоб підвищити якість дошкільної освіти і посилити 

демократію, потрібно  проводити різні заходи як на макро так і на мікро рівнях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми знаємо з досліджень, що політичні, економічні й організаційні умови 

впливають на якість освіти. На мікрорівні ми фокусуємося на діяльності закладів 

дошкільної освіти, тобто на тому, якою має бути освіта для дітей. Це, в першу чергу,  

використання дидактики й ігор; це компетентність педагогів та їхнє ставлення; це 

організація освітнього середовища та лідерство в закладах освіти. Нам потрібно 

Створення 

базового  

компоненту 
Цілісний підхід 

 

Макрорівень 

У фокусі: 

ідеологія, 

політика, цінності 

цілі Базового 

компонента 

Дошкільний заклад як 

мікрорівень 

У фокусі: 

освіта, викладання, 

дидактика, зміст та 

вправи, компетентність 

вчителя, ставлення, 

точки зору дітей і точка 

зору дитини, навчальне 

середовище та 

лідерство 

Погляд на якість через такі виміри: 

суспільство, вчителі, діти,  навчальні контексти 



пам’ятати про всі ці компоненти й розуміти, що основоположним для змісту 

Базового компонента є вміст цілей, які мають бути пов’язані з економічними і 

структурними умовами для вихователів. Тобто вихователі-практики повинні мати 

освіту, постійно працювати над власним професійним вивищенням. В групах 

закладу дошкільної освіти має бути   резонна кількість  дітей, а не надто велика їх 

кількість. Такі умови необхідні для того, щоб вихователі мали змогу забезпечувати 

високу якість освіти що, в свою чергу, уможливлює  розвиток здатності дітей  

проявляти свої погляди, приймати рішення і мати можливість  впливати на 

результат.  І макро, і мікро рівні треба брати до уваги, щоб створити цілі Базового 

компонента та умови, які забезпечують найкращий рівень розвитку дітей. 

Ми хочемо поділитися з вами думками про забезпечення якості та врахування 

підходів до організації дошкільної освіти. Щоб вибудувати індивідуальну 

траєкторію розвитку дитини потрібно думати про сам концепт поняття якості.  

Усвідомити на якій рамці він ґрунтується, що таке висока якість у ЗДО  і як її можна 

досягти. Дослідження засвідчують  кілька вимірів якостей що характеризують ЗДО з 

високою якістю. Це забезпечення прав дітей на повагу, освіту, участь і досягнення 

соціальної рівності та доступності для всіх дітей. Для цього необхідно, щоб 

педагоги були активними, а їхня взаємодія з дітьми  ґрунтувалася на науковому 

знанні і партнерстві. Ми говоримо про інтерактивність яка ґрунтується на чотирьох 

вимірах якості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ці чотири виміри можна брати як аналітичну лінзу для покращення освіти. Ми 

спрямовані на те, щоб створити дошкільну освіту більше зорієнтовану на гру з 

більшим залученням дітей. 

Дякую за увагу! 

 



Піа Уільямс,  

професорка факультету освіти, 

комунікацій та навчання, 

Університет м. Гетеборг 

(Швеція)  

 

 

 

 

Я хочу перейти до обговорення цілей Базового компонентадошкільної освіти. 

Вони мають створити основу для заохочення креативності і цікавості дітей та 

розвитку в них бажання навчатися.  

 
 

Ми маємо поєднувати піклування і навчання дітей. За такої дидактичної мети 

розвиток дітей має розглядатися як рівноцінний. Зміст Базового компонента може 

містити норми, цінності, цілі для піклування та участі дітей, цілі для контакту і 

взаємодії з родиною і школою.   

Як оцінювати роботу в закладі дошкільної освіти? Ціль Базового компонента 

має говорити про відповідальність вчителів і директорів ЗДО. Яких зусиль вони 



докладають для розвитку кожної дитини. Цілі мають бути сталими і релевантними, 

оскільки застосовуються протягом тривалого періоду. Також вони мають бути 

чіткими і зрозумілими для застосування в освітньому процесі ЗДО і оцінці  його 

ефективності. Важливо щоб цілі охоплювали цілий спектр різних компетентностей, 

таких як  грамотність, математика, точні науки, технології, демократія і звісно ж гра. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти  фокусується увага на припущені, що 

компетентність педагога є визначальною у забезпеченні якості дошкільної освіти.  

 
Педагог повинен працювати в інтересах дитини і враховувати перспективу її 

розвитку, має заочхочувати дітей. Такий підхід допоможе  стати дітям активними 

індивідами. З самого народження дитина намагається зрозуміти світ і це постійний 

процес розвитку. Діти будують знання на підставі власного досвіду. Навчання 

постійно відбувається в якомусь контексті: у фізичному, соціальному і психічному. 

Знання можна розуміти як зв’язок між дитиною та довкіллям, яке її оточує. 

Компетентності пояснюють обов’язки педагога і те, як необхідно працювати 

відповідно до цілей і компетентностей, прописаних в Базовому компоненті. 

Педагогам потрібні компетентності, які допоможуть сфокусуватися  і на процесі 

навчання, і на об’єкті навчання, тобто на знаннях, які має отримати дитина 

відповідно доцілей.  

У Швеції вчителі зорієнтовані на процеси, які грунтуються на цілях. У нашій 

інтерпретації це комунікативний процес, який грунтується на відносинах. Навчання 

відбувається в тісній співпраці між педагогом і дитиною. Всі види діяльності в 

дошкільній освіті мають грунтуватися саме на такому підході. Характеристикою 

якісного навчання є те, коли всі діти отримують користь від навчання і підтримку за 

потреби. Вчителі завжди поєднують гру і навчання.  

Бажаю плідної роботи! 

 



 
 

 

 

Роман Шиян,  

заступник директора  

Команди підтримки реформ МОН 

 

Хочу перш за все подякувати нашим 

колегам з Центру ім. Вергеланда за нагоду, яку 

ми мали працюючи разом. Бо, особисто я, і та 

частина робочої групи, яка представляла когорту 

експертів, які працювали над шкільним стандартом, 

багато чому навчилися. Особисто моє уявлення про наступність стандартів значно 

відрізняється від того, яке я презентував на самому початку нашого шляху. І мені 

здається, що насправді великих суперечностей між позиціями немає якщо 

звернутися до контексту, джерельної бази, зокрема до документів Європейського 

союзу,  якою ми послуговувалися під час роботи над шкільним стандартом.  

Особливо це стосується ключових компетентностей, які були визначені 2006 року і 

з’явилися в новій редакції 2008 року та знайшли своє відображення в Законі України 

«Про освіту».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йдеться про  ключові компетентності для ціложиттєвої освіти, тому вони 

стосуються всієї освіти загалом і дошкільної зокрема. Хоча, ми розуміємо, що  у 

такій розгорнутій номенклатурі їх не варто переносити в дошкілля.  

Концепт наскрізних умінь ми застосували як призму для того, щоб пов’язати 

результати навчання у стандартах шкільних.  Зокрема у Стандарті  початкової освіти 

та дошкільної освіти результати навчання прописані з урахуванням визначених 

доменів.   

НАСТУПНІСТЬ СТАНДАРТІВ ДОШКІЛЬНОЇ             

І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 



 
Ми сподіваємося, що у короткотерміновій перспективі ми знайдемо 

порозуміння щоб показати наступність результатів, що визначаються стандартами 

для різних рівнів освіти, зокрема дошкільної  і початкової освіти.  

 

Для нас важливим джерелом 

натхнення, є те, що недавно прийнято  

Державний стандарт базової 

середньої освіти (2020) і є потреба 

оновлення Стандарту початкової 

освіти. Тому, ми пропонуємо надалі 

працювати зустрічними шляхами для 

того, щоб при оновленні вже 

існуючих документів прослідковувалася подальша наступність. З цією метою 

необхідно спрямовувати взаємодію між командами розробників та експертів обох 

освітніх напрямків на те, щоб зберегти специфіку кожного освітнього рівня, а також 

віднайти спільну методологічну основу, яку частково представлено на  схемах. 

На завершення скажу, що ми маємо шанс знайти спільну мову. Адже цінності, 

компетентності, освітнє середовище та  якість дає нам підставу для того, щоб 

рухатися далі. Дякую! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда підтримки реформ (Reform Support Team – RST) МОН, 

що працює з червня 2019 року, – це група українських фахівців, які не є 

державними службовцями. Команда підтримки реформ надає цільову 

підтримку Міністерству у розробці та реалізації пріоритетних 

реформ професійної (професійно-технічної) освіти, Нової української 

школи та Реформи Державного Управління.  

Робота Команди підтримки реформ на тимчасовій основі 

фінансується донорами в рамках проєкту «Українська Архітектура 

Реформ» (URA). Проєкт «Українська Архітектура Реформ» (URA) – 

це комплексна програма технічної допомоги, розроблена ЄБРР у 

партнерстві з Європейським Союзом для підтримки ключових реформ 

в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Багатостороннього 

Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України (Данія, 

Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, 

Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський 

Союз, найбільший донор). 

 


