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Про стан забезпечення обов’язкової 
дошкільної освіти дітей старшого 
дошкільного віку

    Заслухавши  інформацію  головного  спеціаліста  відділу  загальної
середньої  та  дошкільної  освіти  Департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації  Гаркавенко  Т.В.,  колегія  відзначає,  що  в  області
реалізується  державна  політика  у  сфері  дошкільної  освіти,  зокрема,  щодо
забезпечення  обов’язкової  дошкільної  освіти  дітей  старшого  дошкільного
віку. Одним  із  пріоритетів  дошкільної  галузі  Хмельницької  області  є
забезпечення якісної доступної дошкільної освіти кожній дитині відповідного
віку, в тому числі  для дітей п’ятирічного віку. 

   У закладах дошкільної освіти області станом на 1 листопада 2019 року
виховується  13149  дітей   старшого  дошкільного  віку,  яким  станом  на  1
вересня 2019 року виповнилось 5 років.  Ще  у старших групах виховуються
769 дітей,  яким 5 років виповнилось після 1 вересня 2019 року і   вони за
бажанням батьків  можуть піти в 1 клас у  2020/2021 навчальному році. Всього
у  закладах  дошкільної  освіти  функціонують  438  старших  груп,  в  яких
виховуються 10641 дитина та 552 різновікові групи, у яких виховуються 3277
дітей старшого дошкільного віку.
   В  області  закладами  дошкільної  освіти  охоплено  97  % дітей  старшого
дошкільного  віку.  Ще  3  %  старших  дошкільників  отримують  дошкільну
освіту  шляхом  варіативних  форм.  80  дітей  старшого  дошкільного  віку
охоплено соціально-педагогічним патронатом, який  організовано у 11 містах/
районах/  об’єднаних  територіальних  громадах.  Найбільше  дітей  охоплено
цією варіативною формою освіти у м. Славута (30 дітей), Полонській міській
(13),  Дунаєвецькій  міській  (8)  та  Понінківській  селищній   (8)  об’єднаних
територіальних громадах.   32   дитини  старшого дошкільного віку відвідують
короткотривалі  групи  при  школах/дитячих  у  м.  Славута,  Ізяславському,
Теофіпольському  районах,  Лісовогринівецькій,  Шаровечківській  сільських
об’єднаних територіальних громадах. Гуртки з підготовки дітей до школи при
позашкільних закладах відвідують у містах Хмельницький,   Шепетівка  210
дітей  старшого  дошкільного  віку.    За  сімейною  формою  здобувають



дошкільну освіту 17 дітей: у Городецькому районі – 9, Віньковецькому – 3,
Ізяславському – 3, м. Нетішин – 2.   
             Проблемним є   питання щодо наповнюваності старших груп дітьми у
міській  місцевості,  зокрема,  значно  перевантажені  старші  групи  у  містах
Хмельницький ( в середньому – 30 дітей в групі), Кам`янець-Пдільський (28),
Волочиськ (28), Славута (27), Городок (27), смт. Летичів (28), смт. Ярмолинці
(29).  Це  перешкоджає  здійсненню освітнього  процесу  на  належному  рівні,
негативно впливає на якість освітніх послуг та здоров`я дітей.
         На виконання  ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту» органи
управління  системою  дошкільної  освіти   мають  створювати  умови  для
здобуття дітьми дошкільної освіти, здійснювати  прогнозування, забезпечення
розвитку дошкільної освіти та мережі закладів дошкільної освіти відповідно
до освітніх запитів населення. Тому Департамент освіти і науки звертає увагу
всіх  керівників  місцевих  органів  управління  освітою  на  виконання  вимог
законодавства щодо створення умов для обов’язкової освіти дітей 5-річного
віку.
         Забезпечення  організації   життєдіяльнсті  дітей  в  старших групах,
надання  якісних  освітніх  послуг  дошкільникам перед  вступом  їх  до  Нової
української  школи  потребує  формування  сучасного  освітнього  простору  в
закладах  дошкільної  освіти  області,  оновлення  їх  матеріально-технічної  та
навчально-методичної  бази.  Це  необхідно  врахувати  під  час  формування
місцевих бюджетів на 2020 рік. 
         Враховуючи вищезазначене та керуючись чинними законодавчими
і нормативно-правовими актами в галузі дошкільної освіти,

КОЛЕГІЯ  УХВАЛЮЄ:

1.     Інформацію «Про стан забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей
старшого дошкільного віку» взяти до відома.

2.  Департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  продовжити
координацію  діяльності  місцевих  органів  управління  освітою  щодо
забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку
                                                                                                                      Постійно
3.     Керівникам місцевих органів управління освітою:
3.1.  Продовжити забезпечення  виконання п. 2 ст. 11 Закону України «Про
освіту»,  ст.  3  Закону України «Про дошкільну освіту» щодо обов’язкового
охоплення  дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти
дітей старшого дошкільного віку.
                                                                                                                     Постійно
3.2.  Забезпечити  урізноманітнення  та  поширення  варіативних  форм
організації  дошкільної  освіти,  зокрема,    в  сільській  місцевості  шляхом
здійснення  соціально-педагогічного  патронату,  відкриття  короткотривалих
груп при школах, створення консультативних центрів для батьків та дітей, які
виховуються в умовах сім’ї.
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3.3.    Активізувати  роботу  щодо  створення  в  закладах  дошкільної  освіти
сучасного  розвивального   життєвого  простору,  як  одного  з  найголовніших
чинників  організації  освітнього  процесу,  підвищення  якості  дошкільної
освіти.
                                                                                                                     Постійно
3.4.     Продовжити роботу з розширення та удосконалення мережі закладів  
дошкільної освіти з метою створення комфортних умов для життєдіяльності
та  освіти  дітей  шляхом  приведення  до  норми  наповнюваність  груп  у
дошкільних  закладах  міської  місцевості  та  забезпечення  доступності
дошкільної освіти дітям сільської місцевості. 
                                                                                                                     Постійно
3.2.   Спільно  з  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування продовжити роботу щодо оновлення матеріально-технічної та
навчально-методичної  бази  закладів  дошкільної  освіти,  передбачивши  для
цього кошти в місцевому бюджеті на 2020 рік. 

Протягом 2020 року
    
4.     Контроль   за    виконанням  цього  рішення залишаю за собою.

Голова колегії                                                                                   Олег ФАСОЛЯ
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