ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Офіційний відділ

якість освіти

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА:
досягнення та перспективи
Світлана НЕРЯНОВА,
начальниця відділу дошкільної освіти, директорат дошкільної, шкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти МОН України

Закінчився 2021 рік. Які здобутки він приніс дошкільній освіті
України та чого нам очікувати у 2022-му? Які зміни відбулися в нормативно-правовій базі та як це вплинуло на роботу закладів дошкільної освіти? Відповіді на ці запитання читайте в статті.

ДОСЯГНЕННЯ РОКУ
В основу нової державної освітньої політики
покладено пріоритетність дошкільної освіти як
фундаменту цілісної системи неперервної освіти. Тож нині головне завдання — забезпечення
її високої якості та доступності для всіх дітей відповідного віку. І для його реалізації торік здійснено важливі кроки.

Забезпечення доступною
дошкільною освітою
 Черга до закладів дошкільної освіти
відчутно скоротилася порівняно із 2020 роком: із 22 285 до 16 842 дітей.
 Розширилася мережа ЗДО: було створено 15 415 додаткових місць для дітей дошкільного віку; реконструйовано 34 заклади
дошкільної освіти; відкрито 30 державних новобудов та 140 приватних ЗДО.

Підвищення якості
програмового забезпечення

фахівців, причетних до піклування, догляду та
розвитку дітей дошкільного віку. Документ відповідає запитам сучасного суспільства на якісну дошкільну освіту і ставить за мету сприяти
продовженню її реформування, приведенню до
міжнародних стандартів якості та забезпеченню наступності між дошкільною і початковою
освітою.
Міністерством спільно з авторським колективом розробників за сприяння ДУ “Український
інститут розвитку освіти” та ВГО “Асоціація працівників дошкільної освіти” проводилась активна робота з імплементації нового держстандарту. Розроблено Методичні рекомендації, Типову
програму підвищення кваліфікації педагогічних
працівників; проведено серію вебінарів, забезпечено широкий інформаційний супровід, підготовлено навчально-методичний посібник
“Сутність і зміст Державного стандарту дошкільної освіти”, що отримав гриф МОН України.

Оновлення нормативно-правової бази

 Оновлено Базовий компонент дошкільної освіти, у якому гармонійно поєднано традиційно сильні сторони української дошкільної
освіти з вимогами часу та міжнародних стандартів.
В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянсь
кого виховання і солідарної відповідальності
держави, громади, родини, педагогів та інших

 Затверджено зміни до Положення про
заклад дошкільної освіти (постанова КМУ
від 27.01.2021 № 86), основні засади якого ви
значають:
yy умови зарахування, переведення
та відрахування дітей із закладів;
yy перелік категорій дітей, які мають право
на першочергове зарахування до державних (комунальних) закладів освіти;

Читайте тематичні випуски журналу “Дошкільне виховання” № 2 –9, 2021,
присвячені всім освітнім напрямам оновленого БКДО: dv.in.ua
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ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata

або на пошті

кли,
Усе, як ви зви
!
тільки онлайн

Продовжуйте
добрі традиц
ії!

