ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ФОКУСІ: ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Офіційний відділ

Про що говорять дослідження
Наталія СОФІЙ, перша заступниця директора,
ДУ “Український інститут розвитку освіти”

ЧИТАЙТЕ У СТАТТІ

Якість дошкільної освіти безпосередньо залежить від якості
підготовки і професійної діяльності педагогів, а також від статусу професії вихователя в державі. До вашої уваги ґрунтовний
аналіз найактуальніших проблем вітчизняних педагогів дошкілля
та рекомендації, надані фахівцями в рамках дослідження, проведеного Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” спільно з благодійним фондом
“Український інститут розвитку освіти” за підтримки міжнародних організацій.
документ поширений в усіх країнах —
членах Європейського Союзу як інструмент, що використовується під час формування державної освітньої політики,
планування і здійснення підготовки педагогів, у наукових дослідженнях тощо.
З документом можна ознайомитися на
сайті Всеукраїнського фонду “Крок за
кроком: www.ussf.kiev.ua.

✓ Міжнародні показники якості дошкільної освіти.
✓ Аналіз дослідження підтримки працівників
дошкілля в Україні.
✓ Виявлені проблеми і рекомендації
щодо їх подолання.
МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Реформи, що розпочалися в 2018 році в рамках концепції “Нова українська школа” в початковій освіті, не лише продовжують свій розвиток на
рівні базової середньої освіти, а й повертаються обличчям до дошкілля. Роль дошкільної освіти важко переоцінити, про що свідчать численні
дослідження Світового Банку, Організації економічного розвитку і співробітництва, Європейської
комісії, інших міжнародних організацій.*
2014 року експерти з 25 країн визначили 5 основних аспектів якісної дошкільної
освіти:
доступність;
кваліфіковані педагогічні кадри;
висока якість освітньої програми (курикулум);
наявність системи моніторингу й оцінювання;
якість управління і рівень фінансування.
Кожен із цих п’яти аспектів був представлений двома напрямами, і отримані 10 положень
були опубліковані як Європейська рамка якості дошкільної освіти і догляду за дітьми. Цей
* Окремі результати досліджень згадувалися у статті
В. Карандія “Діяльність Українського інституту розвитку освіти: реформи в дошкіллі”, опублікованій у “ДВ”, 2020, № 8.
© “Дошкільне виховання”, 2021, № 1

ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Один із важливих аспектів, визначених у Європейській рамці, — якість підготовки і професійної діяльності педагогічних працівників. Саме
цьому питанню було присвячено дослідження
“Підтримка працівників дошкільної освіти на
державному рівні: дошкільна освіта в Україні”,
що проводилося в червні 2018 року Інститутом
“Результати для розвитку” (Нью-Йорк, США)
спільно із Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та благодійним фондом “Український інститут розвитку освіти” за підтримки Міжнародної
асоціації “Крок за кроком” та Програми раннього
розвитку Фундації Відкритого суспільства.
Дослідження передбачало два етапи:
1) аналіз політики у сфері дошкільної освіти та
наявних послуг для дітей від народження до
шести років;
2) проведення співбесід і фокус-груп із представниками різних зацікавлених сторін.
На основі отриманих результатів були сформульовані ключові висновки і рекомендації, які можуть бути корисними для директорів ЗДО, представників місцевих управлінь освіти, закладів
вищої педагогічної освіти та ін.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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актуальні проблеми

особистість педагога

Якість дошкільної освіти:
КАДРОВЕ ПИТАННЯ

Новий !
конкурс

Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

С

учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які
говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка Катерина
Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.
Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення
цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можливості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти.

Як завжди, чекаємо ваших заявок
на участь у Конкурсі разом із конкурсними матеріалами на електронну
адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ
в Конкурсі
✓ ФОТОГРАФІЇ розвивального

осередку на стіні/стелі/підлозі. Світлини мають чітко продемонструвати загальний вигляд локації з усіма
зображеннями, мотиваційними та
інформаційними елементами, деталями, додатковими пристроями
і пристосуваннями тощо. Окремі деталі та способи застосування локації в діяльності дітей бажано проілюструвати додатковими фото.

БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

✓

Короткий ОПИС розробки із
зазначенням назви, вікової адресації, призначення та ролі у візуалізації інформації, змісту зображень
і деталей (а також матеріалів, розмірів тощо), місця розташування
в інтер’єрі закладу, способів застосування в системі розвивально-навчально-виховних впливів на дітей
(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.).

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
 на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати
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 у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

✓ ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публікуватимуться на шпальтах журналу
впродовж року. Переможців визначить читацьке голосування, а підсумки Конкурсу редакція оголосить
у “ДВ”, 2021, № 3.

БЛАНК ЗАЯВКИ завантажте
за посиланням: dv.in.ua/konkurs
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