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ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ

Фроленкова Н.О.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

У статті розглянуто актуальні аспекти якості дошкільної освіти, які пов’язані із загальними орієнтирами процесу 
вдосконалення системи освіти на усіх рівнях. Висвітлено сучасні науково-педагогічні погляди на досліджувану про-
блему. Розкрито основні дефініції дослідження «якість», «якість освіти», «якість дошкільної освіти» та простежено їх 
взаємозв’язки. Охарактеризовано критерії якості та чинники впливу на якість освіти загалом, та дошкільної, зокрема. 
Обґрунтовано поняття «якість дошкільної освіти» з позиції кожного суб’єкта освітнього процесу.
Ключові слова: якість освіти, дошкільна освіта, науково-методичне забезпечення, освітня програма, дошкільний вік.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Якість освіти є ключовою проблемою збере-

ження і прогресивного розвитку інтелектуального 
потенціалу України в ХХІ столітті. Актуальність 
проблеми якості освіти пов’язана із загальними орі-
єнтирами процесу вдосконалення системи освіти 
на державному, регіональному, локальному рівнях 
і знаходить відображення в низці документів, що 
регламентують і концептуально обґрунтовують ді-
яльність освітніх установ [5, с. 66].

Зокрема, у Законі України «Про дошкільну осві-
ту» у пункті 1 статті 4 йдеться: «Дошкільна освіта є 
обов’язковою первинною складовою частиною без-
перервної освіти в Україні», пункті 2 статті 4 «До-
шкільна освіта – цілісний процес, спрямований на 
забезпечення різнобічного розвитку дитини відпо-
відно до її задатків, нахилів, здібностей, індивіду-
альних, психічних та фізичних особливостей, куль-
турних потреб», пункті 2 статті 11 «Дошкільний 
навчальний заклад забезпечує відповідність рівня 
дошкільної освіти вимогам Базового компонента до-
шкільної освіти», статті 26 «Завданням науково-ме-
тодичного забезпечення системи дошкільної освіти 
є: ...аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку 
дитини відповідно до завдань Базового компонента 
дошкільної освіти» [4]. 

Так, у Національній доктрині розвитку освіти 
України ХХІ ст. зазначено, що якість освіти є наці-
ональним пріоритетом і передумовою національної 
безпеки держави і те, що держава постійно здій-
снює моніторинг якості освіти, забезпечує його про-
зорість, сприяє розвитку громадського контролю [7]. 

Дану проблему відображено також у низці нор-
мативних документів Міністерства освіти і науки 
України, що і є підтвердженням актуальності та 
значущості дослідження якості дошкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ві-
тчизняному філософському дискурсі якість освіти – 
предмет дослідження сучасних науковців В. Андру-
щенка, В. Кременя, К. Левківського, В. Огнев’юка,  
І. Предборської та ін.

Педагогічний контекст якості дошкільної осві-
ти відображено у наукових працях Л. Артемової,  
А. Богданової, З. Борисової, Л. Зданевич, О. Кононко, 
М. Коченгіної, К. Крутій, Н. Лисенко, Л. Лохвиць-
кої, Т. Лукіної, З. Нагачевської, Г. Рего, О. Савченко,  
Т. Степанової, В. Темчук, І. Улюкаєвої, О. Янко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, проблема якості дошкільної 
освіти все ж не отримала належного висвітлення. 
І як зауважує К. Крутій, сьогодні на всіх освітніх 
рівнях необхідно: максимально об’єктивно спрог-
нозувати як можливості, так і процес розвитку 
освітньої системи; підвищувати якість дошкільної 
освіти, орієнтуючись на потреби конкретних спо-
живачів освітніх послуг, – батьків і дітей, ДНЗ та 
інших соціальних партнерів; своєчасно виявляти і 

оцінювати реальний якісний стан освітньої системи, 
її відповідність державним вимогам [6, с. 23]. 

Формулювання цілей статті. Розкрити поняття 
«якість дошкільної освіти» як феномен у сучасному 
вітчизняному освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо основні дефініції дослідження «якість», 
«якість освіти», «якість дошкільної освіти» та про-
стежимо їх взаємозв’язки.

Якість – категорія філософська, об’єктивна і за-
гальнонаукова. Словник української мови визначає 
якість як ступінь вартості, цінності, придатності 
чого-небудь для його використання за призначен-
ням [11, с. 529]. Якість – наявність суттєвих ознак, 
властивостей, особливостей, котрі відрізняють один 
предмет чи явище від інших [8, с. 265]. 

Усі різноманітні підходи дослідників у галузі те-
орії якості сходяться в єдиному визначенні якості 
як «об’єктивної визначеності цілісного предмета, 
що відмежовує цей предмет від інших». Поряд із 
визначеністю та цілісністю є ще одна особливість 
якості – цінність об’єктів і процесів.

Системно-структурна характеристика якості 
об’єкта дозволяє виокремити його суттєві особли-
вості, розглядаємо лише деякі з них, на які опи-
ратимемося при розгляді порушеної проблеми: по-
няття якості є універсальним, тому що може бути 
застосовано до всіх аспектів соціальної діяльності; 
темпи розвитку потенційної якості об’єкта або про-
цеси мають випереджати систему вимог, що вису-
ваються середовищем; наявність взаємозв’язку і 
єдності якості процесу, що відбиває розвиненість й 
інтенсивність його ознак, та якості результату, що 
фіксується у відповідних категоріях розвитку учас-
ників цього процесу або власного об’єкта; немож-
ливість вибудовування оцінних моделей виключно 
статистичними методами або на основі використан-
ня спеціальних інформаційних систем; неперерв-
ність оновлення якості – одна з головних умов іс-
нування об’єктів, процесів тощо. Тому, під якістю 
розуміємо ступінь відповідності властивостей яко-
гось об’єкта (продукту, послуги, процесу) певним 
вимогам (нормам, стандартам). Якість – комплексне 
поняття, що характеризує ефективність усіх сторін 
діяльності: розробка стратегії, організація освітньо-
го процесу тощо [5, с. 71].

Усі зазначені ознаки якості розповсюджуються 
на всю сферу освіти. Зазначимо, що пошук гумані-
тарних характеристик передбачає передусім визна-
чення тих якісних характеристик, які можуть дати 
уявлення про результат. Пріоритетом системи якос-
ті освіти є якість (у широкому значенні даної дефіні-
ції) підготовки випускників освітнього закладу.

Розглянемо поняття «якість освіти» предметно. 
Лише на початку XXI століття термін «якість осві-
ти» з’явився у нормативних і довідникових видан-
нях. Так, у вперше виданій в Україні «Енциклопедії 
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освіти» (2008) вміщено велику серію статей з цієї 
проблеми: якість вищої освіти, якість дошкільної 
освіти, якості особистості, моніторинг якості освіти, 
оцінювання навчальних досягнень учнів, критерії 
та показники якості навчальної діяльності та ін. [3].

Як зазначає О. Савченко, широке введення нової 
термінології у мовний обіг насамперед відображає 
зміну цілей освіти, а отже нові підходи до розу-
міння, якою має бути якісна освіта і як оцінювати 
її результативність. Якість освіти є похідною від її 
цілей і завдань. Вона має відповідати як соціаль-
ним потребам держави, так і запитам особистості. 
Якість освіти – це насамперед її відповідність пев-
ним еталонам вимог, що визначені стандартами та 
нормативами і можуть вимірюватися. [10].

Якість освіти (англ. – quality of education) – пев-
на збалансована відповідність певного освітнього 
рівня (загальної середньої, професійно-технічної, 
вищої тощо) численним потребам, цілям, умовам, 
затвердженим освітнім нормам і стандартам, яка 
встановлюється для виявлення причин порушення 
цієї відповідності та управління процесом поліпшен-
ня встановленої якості [3]. Категорія якості освіти у 
сучасних умовах розглядається у вимірах її особис-
тісного орієнтиру. Тобто якість освіти залежить від 
міри реалізації мети особистісно-орієнтованої освіти.

Якість освіти – це характеристика освіти, що ви-
значається сукупністю властивостей, які сприяють 
задоволенню освітніх потреб людини і відповідають 
інтересам суспільства і держави. Якість освіти є 
характеристикою освітнього процесу і його резуль-
татів, що виражає ступінь їхньої відповідності по-
ширеним у суспільстві уявленням про те, яким має 
бути освітній процес і якій меті він має служити, ви-
ражається в системі показників (нормативів) знань, 
умінь, навичок, норм ціннісно-емоційного ставлення 
до світу і один до одного, яка відбиває ступінь задо-
волення очікувань різних учасників освітнього про-
цесу, від освітніх послуг, що надаються освітньою 
установою, а також ступінь досягнення висунутих 
перед освітою мети і завдань [9].

У широкому значенні якість освіти має такі 
складові: якість реалізації освітнього процесу че-
рез рівень майстерності педагога і рівень досягнень 
дітей в освітньому процесі, якість умов реалізації 
освітнього процесу, якість управління системою 
освіти в конкретному закладі [5, с. 73].

О. Савченко, порушуючи проблему якості освіти, 
виокремлює наступні чинники впливу, називаючи 
їх зовнішніми тисками, які негативно позначились 
на якості освіти загалом, так і на дошкільній, зо-
крема, (подаємо лише ті, що стосуються проблеми 
дослідження): 

- тривала невизначеність ідеологічних устано-
вок розвитку держави (затягнувся процес пошуку 
національної ідеї, консолідації суспільства); наро-
щування відкритої соціальної нерівності, яка ніве-
лює права частини громадян на забезпечення дітям 
якісної освіти, змістовне дозвілля; 

- демографічна та економічна кризи, що зумо-
вили значні зміни у мережі навчальних закладів, 
особливо у сільській місцевості, зменшення витрат 
на всі організації навчально-виховного процесу; 

- постійне погіршення екологічної ситуації, час-
тотність екологічних катастроф, епідемій збільши-
лись ризики для дитячого здоров’я; розхитування 
ролі сім’ї, як найважливішого соціального інституту 
стабільного розвитку держави, зумовило поширен-
ня безвідповідального батьківства, насильства над 
дітьми; бурхливий розвиток ЗМІ, доступ дітей до 
неякісної інформації, засилля реклами безмежного 
споживання тощо [10].

На нашу думку, найбільш точно подає визначен-
ня поняття Н. Виноградова, яка подає якість освіти 
як характеристику освітнього процесу і його резуль-
татів, що виражає міру їхньої відповідності поши-
реним у суспільстві уявленням про те, яким маси 
бути освітній процес і якій меті він має служити, ви-
ражається в системі показників (нормативів) знань, 
умінь, навичок, норм ціннісно-емоційного ставлення 
до світу і один до одного, яка відбиває ступінь задо-
волення очікувань різних учасників освітнього про-
цесу, від освітніх послуг, що надаються освітньою 
установою, а також ступінь досягнення висунутих 
перед освітою мети і завдань [2, с. 126].

Проблему якості дошкільної освіти підіймає 
широке коло сучасних науковців. Так, О. Кононко 
зазначає, побудова дошкільної освіти в сучасному 
життєвому контексті, модернізація всіх її склад-
ників – цілей принципів, завдань, змісту, форм, 
методів виховання і навчання – перетворюється 
на першочергову потребу. Задовольнити сучасні 
запити може лише якість дошкільної освіти, що 
стає визначальним принципом інноваційних про-
цесів. Основою зрушень є створення потреб і мо-
делей розвитку особистості. Якісна дошкільна осві-
та визначається фахівцями як процес і результат 
удосконалення здібностей і поведінки зростаючої 
особистості, створення сприятливих умов для до-
сягнення нею фізичної, психічної та соціальної зрі-
лості, одержання можливості для індивідуального 
зростання, вияву творчих здібностей, актуалізації 
свого природного потенціалу [3].

За К. Крутій, термінологічне визначення якос-
ті дошкільної освіти й до сьогодні є дискусійним: 
немає чітких параметрів, критеріїв і показників за 
якими можна було б визначити якість освіти та її 
результати. З точки зору сучасних наукових під-
ходів, якість освіти характеризується сукупністю 
критеріїв – умов, освітнього процесу, управління і 
результатів цього процесу [6, с. 23]. 

О. Кононко, звертає увагу на те, що провідні фа-
хівці у галузі дитячої психології та дошкільної пе-
дагогіки (Н. Авдеєва, Л. Венгер, В. Давидов, М. Єла-
гіна, О. Запорожець, В. Котирло, В. Мухіна та ін.) до 
концептуальних характеристик якості вітчизняної 
дошкільної освіти віднесли такі положення: якість 
дошкільної освіти є національним пріоритетом; ви-
сока якість дошкільної освіти передбачає органічний 
зв’язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики; 
модернізація системи дошкільної освіти спрямована 
на забезпечення її якості відповідно до найновіших 
досягнень вітчизняної і світової науки, культури та 
соціальної політики. Згідно з цим, інноваційний роз-
виток дошкільної освіти пов’язується сьогодні з ре-
алізацією принципу дитиноцентризму як відбиття 
нових тенденцій в динаміці сучасного світу, де саме 
розвиток особистості стає показником прогресу [3].

За довідниковим виданням, якість дошкільної 
освіти – надання можливості вибору для дитини 
«індивідуального освітнього маршруту» на основі 
різноманітності змісту, форм і методів роботи з ді-
тьми; забезпеченням соціального захисту дитини від 
некомпетентних педагогічних дій; гарантією досяг-
нення кожною дитиною мінімально необхідного рів-
ня підготовки для успішного навчання в початковій 
школі [1, с. 293]. Якість дошкільної освіти опирається 
на три ключові аспекти: мета і зміст освіти, рівень 
професійної компетентності педагогів і організації 
їхньої діяльності, стан матеріально-технічної і на-
уково-інформаційної бази освітнього процесу.

К. Крутій зауважує, до визначення якості до-
шкільної освіти необхідно застосовувати комплек-
сний підхід, оскільки «якість» охоплює – якість 
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мети, якість процесу, якість управління, якість ре-
зультату [5, с. 75].

Перед дошкільною освітою ставиться певна мета, 
як зовнішня, так і внутрішня. Освіта має відповіда-
ти встановленим стандартам і нормам. Для здобут-
тя дійсно якісної освіти має бути забезпечена якість 
самих вимог (мети, стандартів і норм) і необхідні 
якісні ресурси (освітні програми, кадровий потенці-
ал, контингент дітей, матеріально-технічне забезпе-
чення, фінанси тощо), тобто якість умов (вкладень 
у дошкільну освіту). Тому, якість мети обумовлює 
критерії – обґрунтованість завдань, формування 
цілісного освітнього простору. При дотриманні цих 
критеріїв якості важливу роль відіграє якість освіт-
ніх процесів (освітня діяльність, управління, освітні 
технології тощо), що безпосередньо забезпечують 
розвиток дітей дошкільного віку.

Критеріями якості процесу визначено – розви-
ток дошкільної освіти, ефективність здоров’язбере- 
жувальної діяльності. Ще одним елементом якості 
освіти є якість результатів діяльності ДНЗ (поточні 
і підсумкові результати освіти дошкільників, кіль-
кість випускників ДНЗ, що поступили до гімназій, 
колегіумів тощо).

Щодо критеріїв якості управління освітою, то 
визначаємо наступні – налагодженість управлін-
ських механізмів і модернізація управління; квалі-
фікація управлінських кадрів.

До якості результату відносимо такі критерії як 
фізичне і психічне здоров’я вихованців, розвине-
ність, навченість і вихованість дітей [5, с. 76]. За-
уважимо, що всі складові якості дошкільної освіти 
досить важливі, отже, мають розглядатися цілісно. 
На жаль, як правило, якість дошкільної освіти роз-
глядається частіше як якість результатів освітньої 
діяльності, а решта компонентів – як необхідні умо-
ви отримання цих результатів.

Дефініція «якість дошкільної освіти» з позиції 
кожного суб’єкта освітнього процесу (держави, ді-
тей, батьків, педагогів, керівників) трактується по-
різному. Розглянемо дані позиції. 

Для держави – потреба суспільства в якісній 
освіті; спрямовуючи фінансові ресурси в систему 
дошкільної освіти, поширюючи її доступність, орга-
ни виконавчої влади хотіли б мати підтвердження 
соціальної та економічної доцільності вкладених ко-
штів. Потреби держави в певній якості послуг ДНЗ, 
що надаються, знаходять своє віддзеркалення в на-
казах, інструкціях, листах МОН та ін. 

Для дітей – це навчання в цікавій для них ігровій 
формі. Для батьків – це ефективне навчання, тобто 
навчання за програмами, що готують дітей до школи: 
навчання без стомлення; збереження здоров’я дітей, 

як фізичного, так і психічного; успішність навчання; 
підтримка бажання дітей учитися; забез-печення 
можливості вступу до елітарної або престижної шко-
ли; навчання іноземної мови, хореографії, інформати-
ки тощо. Отже, батькам необхідно бачити конкретні 
результати освітньої роботи з їхньою дитиною.

Для педагогів – це позитивна оцінка їхньої ді-
яльності керівниками ДНЗ, батьками; успішне ви-
конання освітньої програми всіма дітьми; опти-
мальний добір методів і прийомів роботи з дітьми; 
підтримка інтересу дітей до процесу будь-якої ді-
яльності, успішний їхній розвиток; збереження та 
зміцнення здоров’я кожної дитини, раціональне 
використання часу дітей і вихователя; забезпече-
ність педагогічного процесу всіма необхідними ме-
тодичними рекомендаціями і системою планування.

Для керівника – висока оцінка діяльності педа-
гогів батьками і дітьми, підвищення престижу та 
іміджу ДНЗ; збереження здоров’я дітей, раціональ-
не використання часу дітей і педагога; успішність 
діяльності педагогів і дітей; повне засвоєння обра-
ної освітньої програми та якісна підготовка дітей до 
школи [5, с. 71].

Висновки і перспективи подальшого розвитку. 
Отож, якість дошкільної освіти визначаємо як зба-
лансовану відповідність усіх аспектів освіти певній 
меті, потребам, вимогам, нормам і стандартам; як су-
купність якостей і характеристик, реалізація яких в 
педагогічному процесі сприяє різнобічному розвитку 
дитини, збереженню її здоров’я, успішному переходу 
до наступного вікового періоду. Можливість вибору 
для дитини «індивідуального освітнього маршруту», 
за Н. Виноградовою є якість дошкільної освіти, на 
основі різноманітності змісту, форм і методів роботи 
з дітьми; забезпеченням соціального захисту дити-
ни від некомпетентних педагогічних дій; гарантією 
досягнення кожною дитиною мінімально необхідного 
рівня підготовки для успішного навчання в почат-
ковій школі. Оскільки, задовольнити сучасні запити 
суспільства зможе лише висока якість дошкільної 
освіти, затребуваним буде лише той дошкільний на-
вчальний заклад, який зможе забезпечити високий 
рівень навчання і виховання дітей, статутна діяль-
ність якого буде ґрунтуватись на гуманістичних кон-
цепціях виховання, які передбачають високий рівень 
загальної і психологічної культури виховного про-
цесу, що виявляється в системі стосунків між вихо-
вателями і дітьми, членами педагогічного колективу, 
вихователями і батьками. Тому поняття «якість до-
шкільної освіти» є феноменом у сучасному вітчизня-
ному освітньому просторі.

Позиції, висвітлені в статті, не вичерпують усьо-
го кола проблем.
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КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ:  
ФЕНОМЕН ПОНЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены актуальные аспекты качества дошкольного образования, которые связаны с общими ори-
ентирами процесса совершенствования системы образования на всех уровнях. Освещены современные научно-
педагогические взгляды на эту проблему. Раскрыты основные дефиниции исследования «качество», «качество 
образования», «качество дошкольного образования» и прослежены их взаимосвязи. Охарактеризованы критерии 
качества и факторы влияния на качество образования в целом, и дошкольного, в частности. Обосновано понятие 
«качество дошкольного образования» с позиции каждого субъекта образовательного процесса.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДУХОВНОСТІ Й ТВОРЧОСТІ  
НА ШЛЯХУ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

Хаустова О.В.
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

У статті автор виходить з твердження про необхідність застосування вчителем у навчально-виховному процесі творчої 
та духовної взаємодії, якою педагог оволодіває шляхом професійно-творчого розвитку. Стаття висвітлює сутнісні 
взаємозв’язки феноменів «творчість» і «духовність», які простежуються в наукових працях філософів, психологів 
та педагогів. У статті доводиться невід’ємність духовності й творчості вчителя як потенціалів його професійно-
творчого розвитку. Такий розвиток учителя постає як створення й удосконалення цілісності «духовність-творчість-
професіоналізм» у ході вирішення стратегічних і тактичних педагогічних завдань. Післядипломний педагогічний про-
цес має вибудовуватися як комплексний вплив на професійний, творчий і духовний потенціали вчителя в їх єдності.
Ключові слова: духовність, творчість, професійно-творчий розвиток вчителя, особистісна творчість, потенціал.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Ключова роль фігури вчителя 
в підвищенні якості освіти та виховання особистості 
повертає спрямованість освітніх реформ на сприяння 
його професійному, особистісному, творчому та духо-
вному розвитку. Залежність ефективності праці вчи-
теля від рівня його професійно-творчого зростання 
висуває відповідні вимоги до його підготовки. Орієнта-
ція на формування здатності до професійного росту, 
творчого розвитку та примноження духовності вчи-
телів у системі післядипломної освіти є одним з ак-
туальних завдань її модернізації на сучасному етапі.

Професійно-творчий розвиток вчителя відбува-
ється в особливих умовах сьогодення, на які вказує 

філософ Е. Фромм «Сьогодні освіта не може зали-
шатися в руслі традицій, вона має розвивати зді-
бності приймати автентичні рішення. В часи, коли 
десять заповідей втрачають, вочевидь, свою без-
умовну значущість, людина більш, ніж коли-не-
будь має навчитися прислуховуватися до десяти 
тисяч заповідей, які виникають в десяти тисячах 
унікальних ситуацій, яз яких створене життя»  
[11, с. 295-296]. В таких умовах особливе значення в 
професійній діяльності вчителя набуває його здат-
ність до творчого ставлення до життя й праці, вмін-
ня переглядати духовний досвід минулого, прагнен-
ня до саморозвитку та реалізації себе як духовної й 
творчої особистості у навчально-виховному процесі. 
Звідси випливає актуальність досліджень в галузі 


