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умовах демографічної кризи та
соціально-економічних негараздів однією з актуальних проблем
гігієни дітей та підлітків є удосконалення профілактичної направленості існуючої системи дошкільного виховання щодо забезпечення комфортних і найбільш ефективних умов для розвитку дитини
та її підготовки до школи.
Основою збереження та зміцнення здоров’я дітей у дошкільних
закладах є створення безпечного
середовища життєдіяльності та
відмінної співпраці кваліфікованого персоналу: педагогів, психологів, медиків. Завдяки праці багатьох поколінь гігієністів розроблені
та постійно удосконалюються
нормативи (від планування будівлі
та території дошкільного закладу
до принципів здорового харчування та оптимальних умов
навчання), виконання яких є запорукою фізіологічного розвитку
дитячого організму.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СИСТЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Елизарова Е.Т., Филоненко О.А., Гозак С.В.
ГУ "Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева
НАМН Украины", г. Киев
Цель работы. Аналитический обзор особенностей дошкольного
образования в зарубежных странах с учетом мониторинга здоровья воспитанников, участия государства и общественности в процессах контроля и совершенствования.
Материалы и методы. Изучение особенностей дошкольного воспитания проводили с использованием опыта экономически развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. В исследование включены те страны OECD,
которые, по данным исследования группы Economist Intelligence
Unit (2012 г.), имели четкую программу защиты здоровья и стандарты безопасности детей дошкольного возраста.
Выводы. Анализ зарубежного опыта организации дошкольного
образования свидетельствует о следующих позитивных тенденциях:
— о стремлении достичь полного соответствия гигиеническим
требованиям должного уровня двигательной активности, питания,
условий жизнедеятельности и обучения на всех уровнях системы
дошкольного образования и для всех социальных категорий
населения;
— о постоянном повышении квалификации и улучшении условий
труда сотрудников дошкольных учреждений;
— о сотрудничестве с родителями, повышении их педагогической и гигиенической компетентности относительно здорового образа жизни;
— о регулярном мониторинге особенностей двигательной активности, питания детей, а также условий их жизнедеятельности;
— об усовершенствовании государственной политики в области
дошкольного образования и воспитания путем координации
работы всех министерств и ведомств.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, система
образования, профилактика заболеваний.
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PREVENTIVE ORIENTATION OF THE SYSTEMS OF
PRESCHOOL EDUCATION IN FOREIGN COUNTRIES
Yelizarova O.T., Filonenko O.O., Hozak S.V.
SI "Marzeev Institute for Public Health of the NAMS
of Ukraine", Kyiv
Objective. We performed the analytical review of
preschool education features in foreign countries,
taking into account the health monitoring of the
pupils, participation of state and community in the
process of control and improvement.
Materials and methods. We studied the features of
the preschool education taking into account the
experience of the economically developed countries
of the world which are the members of the Organization for Economic Cooperation and Development.
The countries with a clear program for health
protection and standards of children's safety were
chosen to be analyzed according to the data of the
Economist Intelligence Unit Group (2012).
Conclusions. Analysis of foreign experience of the

Особливістю гігієнічного вивчення умов життєдіяльності у
дошкільних навчальних закладах
є розуміння того, що зовнішні
фактори на етапі молодшого
дитинства впливають не тільки на
функціональний стан організму, а
й визначають вектор його
подальшого розвитку. Ще однією
з важливих проблем є вивчення
факторів, які сприяють досягненню шкільної зрілості, що є нетривіальним завданням в умовах різноманітності тих форм та методик викладання, які нині застосовуються у дошкільних закладах.
Згідно з Законом України «Про
дошкільну освіту» від 11.07.2001
№ 2628-III дошкільна освіта є
обов'язковою частиною системи
безперервної освіти в Україні. В
Україні розвиваються дошкільні
навчальні заклади різних типів.
На сьогодні реальністю є їх варіативність залежно від форм власності, контингенту дітей, режиму
їх перебування, застосування тих
чи інших підходів до змісту та
методів виховання.
За даними державної служби
статистики України, у 2014 році у
країні працювало 15,0 тис. державних і приватних дошкільних
навчальних закладів (ДНЗ), де
навчалося 1295 тис. дітей, що становить 56,0% усіх дітей дошкільного віку. Отже, 46,0% дошкільнят
не мають можливості відвідувати
заклади дошкільного виховання
через різні причини: переповненість або недостатню якість умов у
доступних державних закладах,
високу вартість перебування у
приватних закладах тощо.
Між тим проведені нами дослідження показали, що режим дня
значної частки дітей старшого
дошкільного віку не відповідає
їхнім віковим потребам, не сприяє

organization of preschool education demonstrates
the following positive trends:
— desire to achieve a full compliance with the
hygiene requirements regarding a proper level of
motor activity, nutrition, vital functions' conditions
and teaching at all levels of preschool education for
all social categories of the population;
— constant improvement of the skills of the
employees and improvement of labor conditions of
the employees at preschool institutions;
— collaboration with the parents, rise of their pedagogical
and hygienic competence concerning a healthy lifestyle;
— regular monitoring of the features of physical
activity, nutrition of the children, as well as the
conditions of their vital functions;
— improvement of state policy in the field of preschool
education and training by means of the coordination
of the activity of all ministries and departments.
Keywords: children of preschool age, system
of education, prophylaxis of diseases.

формуванню навичок здорового
способу життя та характеризується переважно статичною
діяльністю з сенсорним, статичним та інформаційним навантаженням. Близько 50,0% обстежених закладів мають незадовільну
гігієнічну оцінку організації фізичного виховання дітей старшого
дошкільного віку [1]. А належний
медико-педагогічний контроль
над проведенням занять з фізичного виховання проводиться
лише у третині ДНЗ [1].
Разом з цим визначено, що
вихованці лише 46,0% дітей міських ДНЗ та 28,0% сільських ДНЗ
мають задовільну соціально-психологічну адаптацію до умов
навчання [2]. Порушення постави
мають 67,0% дітей на порозі
школи (з них сколіотичну поставу
– 8,4%), плоску стопу – 36,0%,
зниження зору – 26,0%, порушення бінокулярного зору – 8,7% [3].
Отже, актуальність продовження
наукових досліджень для розробки науково обґрунтованих гігієнічних рекомендацій щодо оптимізації дошкільного навчання не викликає сумнів. Одним із аспектів таких
досліджень є вивчення досвіду
розвинених країн щодо особливостей дошкільної освіти.
Тому метою даної публікації є
аналітичний огляд особливостей
дошкільної освіти у зарубіжних
країнах з урахуванням моніторингу здоров’я вихованців та участі
держави і громадськості у процесах контролю та вдосконалення.
Матеріали та методи. Вивчення особливостей дошкільного
виховання проводили з використанням досвіду економічно розвинених країн світу, які входять
до Організації економічного співробітництва та розвитку (The
Organisation for Economic Coo-
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peration and Development –
OECD) за допомогою аналізу
інформації з наукових публікацій
та мереж PubMed, Eurydicenetwork, OECDiLibrary. З цих країн у
дослідження було включено ті,
що мали чітку програму захисту
здоров’я та стандарти безпеки
дітей дошкільного віку за дослідженнями
групи
Economist
Intelligence Unit, 2012 р. [4]. Це 17
країн ЄС (Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Ірландія,
Італія, Німеччина, Норвегія,
Нідерланди, Польща, Туреччина,
Угорщина, Фінляндія, Франція,
Чеська Республіка, Швейцарія,
Швеція), а також Австралія,
Канада та США.
Результати
дослідження.
Нині надзвичайне поширення
дошкільного виховання у спеціалізованих закладах пов’язане з
розумінням значимості періоду
перших років життя людини для
становлення особистості і формування здоров’я у подальшому.
Дошкільною освітою у Нідерландах, Італії, Англії, Бельгії, Франції
охоплено майже 100% 4-5-річних
дітей, у Швеції, Португалії, США,
Австрії, Німеччині – близько 60,095,0% дітей [4].
Аналіз літературних джерел та
наш власний досвід дозволили
визначити критерії якості та
доступності дошкільної освіти у
різних країнах, оцінка кожного з
яких з позицій здоров’язбереження була розділена на три
рівні: високий, середній та низький. Виділено такі критерії, як
кваліфікація кадрів, залучення
батьків до процесів реалізації
програм дошкільного виховання,
наявність систем спостереження
за якістю дошкільного виховання
та стану здоров'я дітей, ефективність державної стратегії щодо
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дошкільної освіти, наявність та
впровадження Національної програми виховання дітей дошкільного віку. Детальне пояснення
суті оцінки кожного критерію
наведено у таблиці 1.
Первинної ланкою захисту здоров’я дітей у дошкільних установах є педагоги-вихователі. Адже
саме вони відповідають за втілення у життя стандартів здорового способу життя, які з’являються внаслідок досягнень
педіатрії та гігієни. Але якщо
педагоги дошкільних закладів не
мають певної підготовки та мотивації, виконання цих нормативів
перетворюється на формальність і призводить до нераціо-

нального гігієнічного виховання.
Свідоме дотримання гігієнічних
рекомендацій можливе лише за
достатньої кількості у закладі
персоналу високої кваліфікації.
Експерименти, проведені науковцями Великобританії, Канади,
США та Австралії, показали, що
цілеспрямовані інвестиції в освіту
вихователів є важливою стратегією для підвищення шкільної
готовності майбутніх першокласників, покращання їхніх когнітивних та соціальних особливостей.
Також більш кваліфіковані педагоги мотивовані на заохочення
дошкільнят брати участь у складних іграх, у т.ч. для підвищення
рухової активності [5-7]. Співвідношення кількості вихователів
і кількості дітей у різних країнах
коливаються у межах від 1 : 6 до
1 : 24 (табл. 2). Найбільша кількість вихователів на найменшу
кількість дітей припадає у Швеції,
Нідерландах та Данії (1 : 6 – 1 : 9),
найменша – у Бельгії, Ірландії,
Канаді та Франції (1 : 16 – 1 : 24).
Кваліфікація персоналу та
рівень його перепідготовки є найвищим у Фінляндії, Бельгії, Швеції
та Великобританії, найнижчим – в
Австралії, Німеччині та Ірландії.

Тобто є країни з високою кількістю
персоналу та низькою його кваліфікацією (Ірландія, Німеччина,
Австралія), країни з низькою кількістю вихователів, але з високою
кваліфікацією (Бельгія, Великобританія). У більшості країн виявлено тенденцію до підвищення
співвідношення кількість вихователів / кількість дітей з підвищенням їхньої кваліфікації.
Підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з дошкільнятами, ведеться за різними програмами,
але
обов’язково
містить розділ з навчання дітей
основам здорового способу
життя [5-7].
Рівень моніторингу даних щодо
якості дошкільного виховання є
найвищим у таких країнах, як
Фінляндія, Нідерланди, Бельгія,
Швеція, Данія, Великобританія та
Угорщина, а найнижчим – в
Ірландії,
Австралії,
Іспанії,
Швейцарії, Чехії, Норвегії та США
(табл. 2). Державний контроль з
високим рівнем інвестицій характерний для таких країн, як
Бельгія,
Норвегія,
Швеція,
Великобританія, Угорщина, а
низький центральний контроль
та низькі інвестиції спостері-

Високий

Чітко визначені
кваліфікаційні вимоги
до співробітників,
впроваджені в усіх
регіонах країни,
регулярно
проводиться
перегляд
кваліфікаційних вимог
та постійні тренінги
для педагогів

Середній

Наявність систем
Залучення батьків у
спостереження за
процеси реалізації
Кваліфікація кадрів
якістю дошкільного
програм дошкільного
виховання та стану
виховання
здоров'я дітей

Чітко визначені
кваліфікаційні
вимоги
до співробітників,
але впроваджені
не в усіх регіонах
країни

Низький

Рівень

Таблиця 1
Шкала гігієнічної оцінки критеріїв якості та доступності дошкільного виховання
у зарубіжних країнах

Чітко визначені
кваліфікаційні
вимоги
до співробітників,
але у реальних
навчальних
закладах
не впроваджені

Впроваджені освітні
програми для батьків
щодо здорового
способу життя та
організації навчання
дітей на
національному рівні в
усіх регіонах країни.
Високий рівень
поінформованості
батьків

Ефективність
державної стратегії
щодо дошкільної
освіти, інвестиції

Наявність та
впровадження
національної
програми виховання
дітей дошкільного
віку

Ефективні системи
Існує чітка
Наявна Національна
збору даних,
національна стратегія
програма з чітко
пов'язані з
щодо дошкільного
виділеними
дошкільним вихованвиховання,
принципами.
ням, освітою та
впроваджено систему
Впроваджені
здоров'ям дітей, дані
моніторингу її
ефективні механізми
регулярно
здійснення. Система
контролю
оновлюються,
моніторингу
над втіленням цих
інформація
регулярно
принципів у країні
доводиться до відома
переглядається
на державному
громадськості
та оновлюється
та місцевих рівнях

Освітні програми для Наявні системи збору
батьків щодо
даних, пов'язані з
Існує чітка
здорового способу
дошкільним
національна стратегія
життя та організації вихованням, освітою
щодо дошкільного
навчання дітей
та здоров'ям дітей,
виховання,
впроваджені
дані регулярно
впроваджено систему
у деяких регіонах
оновлюються, але
моніторингу
країни. Середній доступ громадськості
її здійснення
рівень
до цих даних
поінформованості
обмежений
Існує національна
Освітні програми для Наявні системи збору
стратегія щодо
батьків щодо
даних, пов'язані
дошкільного
здорового способу
з дошкільним
виховання, але без
життя та організації вихованням, освітою
чітких механізмів дії
навчання дітей
та здоров'ям дітей,
щодо уніфікації в усіх
впроваджені
дані нерегулярно
регіонах/федераціях
у деяких дошкільних оновлюються, обмін
країни. До виконання
закладах. Низький
даними та доступ
обов'язковими є
рівень
до них громадськості
тільки певні
поінформованості
обмежений
нормативи

Наявна Національна
програма з чітко
виділеними
принципами.
Механізми контролю
над втіленням
цих принципів
у країні обмежені

Наявна Національна
програма з чітко
виділеними
принципами.
Механізми контролю
над втіленням
цих принципів
у країні відсутні
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гаються в Італії, Канаді, Нідерландах, Швейцарії, Чехії та США.
В останні роки у таких країнах,
як США, Німеччина, Канада та
Австралія впроваджується система моніторингу з боку національних центрів охорони здоров’я
щодо дотримання національних
стандартів та рекомендацій
достатньої рухової активності і
раціонального харчування у дошкільних закладах [8-11].
Метою активних досліджень
фактичної відповідності гігієнічних вимог щодо здоров’я дошкільнят та їхньої фізичної активності, а також умов у будівлі та на
території закладу, заявленим у
програмах виховання є створення уніфікованої державної програми та методів контролю над її
впровадженням і виконанням, а
також постійне удосконалення
існуючих національних програм
[12-16].
Pascal C., Bertram A. і Tickell C.
довели, що погодження та впровадження на державному рівні
єдиної програми навчання дошкільнят дозволяє забезпечити
рівні права дітей із сімей з різни-

ми статками щодо отримання
дошкільної освіти та підвищує
рівень психологічної і фізичної
готовності до школи [17]. Повна
реалізація національної програми дошкільної освіти наявна у 13
країнах, серед яких найвищий
рівень мають такі країни, як
Фінляндія, Бельгія, Швеція,
Франція, Великобританія, Польща, Угорщина (табл. 2).
Проведений аналіз показав, що
найвища оцінка та доступність
системи дошкільного виховання
притаманні Фінляндії, Бельгії,
Великобританії, Угорщині та
Швеції. Високі стандарти охорони
здоров’я та освіти дошкільнят у
цих країнах підтримуються регулярними науковими дослідженнями, спрямованими на удосконалення існуючої системи [17-20].
Отже, дошкільна освіта та виховання є пріоритетом державної
політики у багатьох країнах світу.
Зростаюче число досліджень
свідчить, що раціональне дошкільне виховання надає ряд
переваг, у тому числі соціальних і
економічних, для суспільства
загалом. У зв’язку з цим неухиль-

14

низький

середній

низький середній середній

Бельгія

16

високий

високий

високий високий високий

Великобританія

13

високий

високий

середній високий високий

Данія

9

середній середній середній середній середній

Ірландія

20

низький

високий

низький середній середній

Іспанія

13

середній

низький

низький середній середній

Італія

15

низький

низький

низький

низький

низький

Канада

18

середній середній

низький

низький

низький

Нідерланди

8

середній

високий

середній низький

низький

Німеччина

13

низький

високий

низький

низький середній

Норвегія

14

середній

високий

низький

високий середній

Польща

8

високий

середній середній середній високий

8

низький

середній

США
Туреччина

10R20 високий

низький

Державна
підтримка та
інвестиції

Австралія

Країна

Моніторинг

Активне залучення батьків
до процесу
виховання дітей

Національна
програма
дошкільної освіти

Рівень показника
Кваліфікація
вихователів

Кількість дітей на
вихователя у групі

Таблиця 2
Оцінка дошкільного виховання у зарубіжних країнах
з гігієнічних позицій

низький

низький

середній середній високий середній

Угорщина

12

високий

середній

високий високий високий

Фінляндія

11

високий

високий

високий середній високий

Франція

22

середній

низький

низький середній високий

Чехія

14

середній

високий

низький

високий

високий високий високий

Швеція

6

високий

Швейцарія

15

середній середній
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низький

низький середній
низький

низький

но збільшується кількість країн,
які створюють моніторингові
системи для забезпечення якості
дошкільного виховання в інтересах гармонійного розвитку дитини [20].
Висновки
Аналіз зарубіжного досвіду
організації дошкільної освіти
свідчить про такі позитивні тенденції:
— прагнення досягти повної
відповідності гігієнічних вимог
щодо рівня рухової активності,
харчування, умов життєдіяльності та навчання на усіх рівнях
системи дошкільної освіти та для
усіх соціальних категорій населення з особливою увагою до
дітей з незаможних або соціально неблагополучних сімей;
— постійне підвищення кваліфікації та покращання умов праці
співробітників дошкільних закладів;
— обов’язкову тісну співпрацю
з батьками, підвищення їхньої
педагогічної та гігієнічної компетентності щодо здорового способу життя;
— регулярний моніторинг
особливостей рухової активності
та харчування дітей, а також умов
життєдіяльності у закладах дошкільного виховання;
— удосконалення державної
політики у галузі дошкільної освіти та виховання шляхом координації роботи усіх міністерств та
відомств.
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