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Підтримка працівників 

дошкільної освіти

Підготовчий етап:

- аналіз політики у сфері 
дошкільної освіти

- аналіз наявних послуг для дітей 
від народження до 6-ти років

Інтерв`ю та фокус групи навколо 
проблемних питань

Висновки і рекомендації



ВИСНОВКИ

1. Програми ВЗО пропонують обмежені можливості 
практичного навчання й не заохочують випускників 
йти у професію.

2. Існує невідповідність між очікуваннями батьків від 
вихователів та спроможністю останніх їх 
задовольнити.

3. Проблема наймання висококваліфікованих 
працівників у великих містах.

4. Важливість методичної підтримки, у т.ч. підтримки 
від колег.

5. Основні мотиваційні фактори: любов до дітей і 
відсутність альтернатив.



Рекомендації: коротко- і 

довгострокові

 Початкова підготовка

 Залучення батьків

 Наймання і утримання 

працівників

 Постійна підтримка

 Мотивація і задоволення від 

роботи



Початкова підготовка

 Провести аналіз навчальних 

програм щодо їхнього змісту і 

методів

 Розробити професійні 

стандарти для вихователів

 Переглянути критерії прийому 

до вищих закладів освіти, 

включивши такий критерій, як 

демонстрація інтересу до 

роботи з дітьми



Залучення батьків

 Перегляд навчальних програм на 

предмет формування навичок 

комунікації з батьками

НАЙМАННЯ І УТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 Надалі збільшувати зарплатню 

вихователям для підняття статусу 

професії



Супервізія, мотивація

 Забезпечити посаду методиста в кожному 

дитячому садку або одну посаду на кілька 

закладів

 Стипендії для мотивованих технічних 

працівників, щоб підтримувати їхнє просування 

на посаду вихователя

 Розробити та запустити інформаційні кампанії 

про важливість дошкільної освіти з метою 

підвищення статусу вихователів

 Надавати більше інформації про кар’єру в 

дошкільній освіті серед старшокласників.



Уроки для політиків

 Планування кадрів для дошкільної освіти: 

виявлення необхідної кількості кваліфікованих 

працівників та наявних прогалин.

 Використання широкого підходу для підтримки 

дітей з особливими освітніми потребами.

 Забезпечення актуальності і доступності 

професійного розвитку, а також можливості 

кар’єрного просування.

 Дослідження думки педагогів і батьків щодо ролі і 

якості дошкільної освіти та вжиття відповідних 

заходів.
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