


  Стан та перспективи розвитку 

дошкільної освіти України 
 

  

в.о. начальника відділу дошкільної освіти  

Головного управління загальної середньої  

та дошкільної освіти 

директорату дошкільної та шкільної освіти  

Міністерства освіти і науки України 

Світлана Нерянова   



ДИНАМІКА НАРОДЖУВАНОСТІ  ДІТЕЙ 
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 За даними  

Державної служби статистики України  

на кінець 2018 р. 
 

• мережа закладів дошкільної освіти (юридичних осіб) 

становить – 14 898 (зменшилась на 9 закладів у 

порівнянні з 2017р.  (14 907)   

                          (місто – 5 811  (збільшилось на 55) 
 

• в них здобувають дошкільну освіту – 1 278 237 дітей, що 

на 25 550 менше у порівнянні з 2017 р. (1 303 787) 

                                    (місто – 969 551 (збільшилось на 84 458) 
 

• чисті показники охоплення дітей (3-5 років) закладами 

дошкільної освіти становлять – 74,8%, що на 0,6% 

менше у порівнянні з 2017 р.  

•                                 (місто – 84,4% (зменшилось на 0,1%) 
  



За оперативними даними  

станом на 15.12.2018  
 

•мережа закладів освіти, що забезпечують здобуття  

дошкільної освіти дітьми відповідного віку – 16 258 

закладів 
  

•в них здобувають дошкільну освіту – 1 321 268 дітей 
  

•охоплення дітей (3-5 років) закладами освіти становить 

                                        – 86,4%   
 

ВИСНОВКИ: 
1. Державна служба статистики України враховує лише 

заклади освіти, що є юридичними особами. 

2. Не всі  ЗЗСО (реорганізовані з НВК) заповнили  

форму 85-К «Заклади дошкільної освіти». 

3. Прохання - посилити контроль за звітністю закладів 

освіти. 



Групи для дітей дошкільного віку, 

організовані при закладах загальної 

середньої освіти 
(за даними Держстату) 

 

Всього по Україні – 1 792 групи, що на 113 груп 

менше у порівнянні з 2017 р. (1 905)  
 

у них  – 23 947дітей, що на 2 248 менше у 

порівнянні з 2017 р. (26 195) 
 

із них у міських поселеннях – 468  груп, що на 85 

менше у порівнянні з 2017 р. (553) 
 

у них  – 8 839 дітей, що на 2 148 менше у 

порівнянні з 2017 р. (10 987)  



Щодо закладів дошкільної освіти 

приватної  форми власності 
 

За даними Держстату: 2016 р. – 187 закладів 

                                         2017 р. – 189 закладів 

                                         2018 р. - 201 заклад 

201 заклад приватної форми власності (із них 176 

функціонують в містах) 

 

За інформацією з регіонів про виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України  871-р відкрито приватних 

ЗДО: 

                                         2017 р. –  19 закладів 

                                         2018 р. - 70 закладів 

Прохання - посилити контроль за звітністю приватних 

закладів освіти. 

 



Щодо закладів дошкільної освіти, які 

мають групи спеціального призначення 
(за даними Держстату) 

 

Всього по Україні – 1 548 закладів, що мають групи 

спеціального призначення, що на 20 закладів менше у 

порівнянні з 2017 р. (1 568)  
 

у них спеціальних груп – 4 137, що на 23 групи менше у 

порівнянні з 2017 р. (4 160) 
  

 у них дітей – 62 717, що на 2 327 дітей менше у порівнянні 

з 2017 р. (65  044)  

 

Суттєве скорочення груп відбулося у Львівській області на 

41 заклад, 80 груп, 1 288 дітей у порівнянні з 2017 роком. В 

основному скорочення пройшло у місті Львові. 

   



Щодо закладів дошкільної освіти,  

які мають санаторні групи 

Всього по Україні – 311 закладів, що мають 

санаторні групи, що на 20 закладів менше у 

порівнянні з 2017 р. (331)  

 

 у них санаторних груп – 1 311, що на 41 групу 

менше у порівнянні з 2017 р. (1 352) 

 

у них дітей – 28 630, що на 1 519 дітей менше у 

порівнянні з 2017 р. (30 149)  
 



 ВИСНОВКИ: 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про 

дошкільну освіту» першими із основних завдань 

органів управління системою дошкільної освіти є: 

створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з 

особливими освітніми потребами, дошкільної освіти; 

 

прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної 

освіти та мережі закладів дошкільної освіти 

незалежно від типів і форми власності відповідно до 

освітніх запитів населення. 
  

Необґрунтоване, масове скорочення груп 

компенсуючого типу може призвести до соціального 

напруження серед батьків дітей з особливими 

освітніми потребами та втрати базових закладів 

дошкільної освіти компенсуючого типу.   



 Щодо закладів дошкільної освіти,  

які мають інклюзивні групи 
 

Всього по Україні – 929 закладів, що на 504 

заклади більше у порівнянні з 2017 р. (425) 
 

      у них груп – 1 284 що на 780 більше у 

      порівнянні з 2017 р. (564) 
  

  



Щодо електронної реєстрації дітей до 

закладів дошкільної освіти 

  
Електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної 

освіти запроваджена у всіх великих містах України 

 

Найбільше скарг на: 

- збій програми 

- дітей, які народжені після 1 вересня програма 

автоматично переводить їх зарахування на 

наступний рік  

- дітей без місцевої реєстрації постійно відкидає 

назад 
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Черга на влаштування дітей до закладів 

дошкільної освіти 



Щодо перевантаження комунальних 

закладів дошкільної освіти у містах 

обласного значення 

За даними Держстату всі  комунальні заклади дошкільної 

освіти у містах обласного значення працюють з 

перевантаженням 
 

В середньому на 100 місцях виховується від 115 до 150 

дітей 
 

Найбільш перевантажені: м. Полтава – 172 

                                                м. Хмельницький – 168 

                                                м. Львів – 164 

                                                м. Тернопіль – 161 

                                                м. Вінниця – 155 

                                                м. Чернівці – 152                                               

 



Щодо вимоги плати за здобуття дошкільної 

освіти дітьми у комунальних закладах 

дошкільної освіти 

 

 Міністерство вважає, що вимога плати за здобуття 

дошкільної освіти дітьми у комунальних закладах 

дошкільної освіти не узгоджується зі статтями 24, 53 

Конституції України щодо забезпечення права громадян 

на доступну і безоплатну дошкільну освіту незалежно, 

зокрема, від місця  їхнього проживання та вимогами 

статті 9 Закону України «Про дошкільну освіту». 

 



Відповідно до плану дій на 2017 - 2019 роки поетапного 

створення додаткових місць у закладах освіти для дітей 

дошкільного віку, затвердженого  розпорядженням 

Кабінету Міністрів України № 871-р (із змінами): 

 

за планом необхідно створити 81 974 місця 

 

станом на 01.05.2019 р. створено 54 903 додаткових 

місця 

 

до кінця 2019 року  необхідно створити 27 071 місце.  



Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187» (щодо Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти) 

 
Постанова КМУ від 19 вересня 2018 р. № 806 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 р. № 684» (щодо обліку дітей дошкільного 

віку)  
 
 

             
 

Нормативно-правові акти,  

прийняті у 2018 році   

  



Що розробляє  

Міністерство освіти і науки України: 
 

•зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» 

(нова редакція) 

 

•концепцію забезпечення якості дошкільної освіти 

 

•Порядок зарахування, відрахування та переведення 

вихованців до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття дошкільної освіти (проект 

узгоджується з МОЗ) 

 
 



Актуальні проблеми діяльності 

закладів дошкільної освіти:  
  

 недостатнє фінансування закладів дошкільної освіти 

(фінансуються з місцевих бюджетів) 

 

 невідповідність мережі закладів дошкільної освіти 

потребам населення (33 тисячі дітей в Україні стоять у 

черзі на влаштування до дитячих садків) 

 

 переповнені групи (на 100 місцях виховується 112 дітей) 

 

  низька заробітна плата педагогів і технічного 

персоналу (найнижча в освітній галузі) 

 



Дякую за увагу! 

 



Україна 


