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1. Основні цінності й 
завдання дошкільного 
закладу 

 
ОСНОВНІ ЦІННОСТІ 
Дошкільні заклади є частиною шкільної системи й працюють на засадах 
демократії. Закон про освіту (2010:800) вказує, що мета освіти в дошкільних 
закладах полягає в наданні й розвитку знань і цінностей у дітей. Вони повинні 
сприяти розвитку й навчанню всіх дітей і сформувати в них прагнення до 
навчання на все життя. Освіта також має будувати й пропагувати повагу до прав 
людини й фундаментальних демократичних цінностей, на засадах яких 
ґрунтується шведське суспільство. 

Кожна людина, яка працює в дошкільному закладі, має пропагувати повагу до 
непорушності права людини на життя, індивідуальну свободу й 
недоторканість, рівну цінність усіх людей, рівність між жінками й чоловіками, 
дівчатками й хлопчиками, а також солідарність між людьми. 
Жодна дитина в дошкільному закладі не може бути жертвою дискримінації 
через стать, трансгендерну ідентичність або гендерне самовираження, етнічне 
походження, релігійні вподобання або інші переконання, недієздатність, 
сексуальну орієнтацію або вік дитини або будь-якої людини, пов'язаної з 
дитиною, або іншого жорстокого поводження. Усім таким тенденціям слід 
активно протидіяти. 

Навчання має здійснюватися демократичним чином і закладати фундамент для 
підвищення в дітей рівню відповідальності й цікавості до активної участі в 
суспільному житті й сталого розвитку — не лише економічного, а й 
соціального та екологічного. Освіта повинна визначати чіткі довготривалі й 
глобальні перспективи розвитку. 

Діяльність дошкільного закладу має відповідати цінностям і правам, 
визначеним у Конвенції ООН про права дитини (CRC). Тому освіта має бути 
заснована на тому, що вважається найкращими інтересами дитини, на праві 
дітей брати участь і впливати, а також на тому, що діти мають знати про власні 
права. 

 
 

РОЗУМІННЯ ІНШИХ І СПІВЧУТТЯ ДО НИХ 
Кожна людина, яка працює в дошкільному закладі, має пропагувати повагу до 
власної цінності кожної людини й прагнення до сталого розвитку. 

Освіта має давати дітям можливість розвивати здатність до вираження емпатії 
та врахування інтересів інших, заохочуючи й посилюючи їхню здатність до 
співчуття та розуміння ситуацій, у яких опинилися інші. Освіта має 
характеризуватися відкритістю й повагою до різноманітності сприйняття 
різних людей і їхнього життєвого укладу. Вона має давати дітям можливість 
думати й ділитися своїми думками про життєві питання різним чином. 
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Підвищення інтернаціоналізації шведського суспільства збільшує потребу в 
здатності людей жити в умовах культурного різноманіття й розуміти пов'язані з 
нею цінності. 
Дошкільний заклад — це місце зустрічі різних соціальних верств і культур, 
яке має сприяти розвитку здатності дітей розуміти цінності різноманіття. 
Розуміння різноманітності життєвих обставин і культур допоможе розвинути 
здатність розуміти обставини життя й цінності інших людей і співчувати їм. 

Освіта в дошкільних закладах має закладати основу для здатності дітей розуміти 
різні мови й культури, включно з мовами й культурами національних меншин. 
Закон (2009:724) про національні меншини й мови національних меншин 
включає до національних меншин євреїв, ромів, саамів, шведських фінів і 
торнедальців. Саами також є аборигенним народом. Закон про мови (2009:600) 
відносить до мов національних меншин фінську, ідіш, меанкіелі, ромську й 
саамську мови. 

 
 

МЕТА Й ЗМІСТ 
Дошкільний заклад має бути відкритим для різних способів сприйняття. Кожна 
людина, яка працює в дошкільному закладі, має дотримуватися 
фундаментальних цінностей, викладених у Законі про освіту й цій програмі, і 
чітко уникати поведінки, яка порушує ці цінності. Дошкільний заклад повинен 
заохочувати дітей висловлювати свої думки та ідеї, і створювати умови для 
цього. Освіта повинна враховувати думки дітей, а діти мають отримати 
можливість формувати власні погляди й робити вибір з урахуванням умов, у 
яких вони знаходяться. Це допоможе дітям розвинути впевненість у власних 
силах, а також брати участь у власному навчанні й впливати на нього. 

Дошкільний заклад не має впливати на дітей однобоким чином на користь 
певної точки зору. Це означає, що освіта повинна бути об'єктивною, 
комплексною та позаконфесійною. 

Підхід, який застосовується людьми, які працюють у дошкільному закладі, і те, як 
вони поводяться й спілкуються, впливає на розуміння дітьми прав і обов'язків, що 
існують у демократичному суспільстві, а також їх дотримання. Таким чином, 
кожна людина, яка працює в дошкільному закладі, показує важливий приклад. 

 
 

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ОСВІТИ 
Закон про освіту вказує, що освіта повинна мати еквівалентну цінність 
незалежно від того, в якій країні надається. Вона повинна враховувати 
різноманіття умов і потреб дітей та має бути адаптована для всіх дітей у 
дошкільному закладі. 
Це означає, що освіта не може мати завжди однакову структуру й ресурси 
дошкільного закладу не можуть розподілятися рівним чином. 
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Базою освіти повинна бути програма освіти й сфери, цікаві для дітей, а також 
знання й досвід, який діти вже мають. Вона завжди має ставити дітям амбітні 
завдання, надихаючи їх до нових відкриттів і отримання нових знань. 
Особливу увагу дошкільний заклад повинен приділяти дітям, яким з різних 
причин потрібна додаткова допомога або особлива підтримка. Усі діти мають 
отримувати освіту, створену й адаптовану таким чином, щоб забезпечити їхній 
максимальний розвиток. Діти, яким потрібна додаткова підтримка й 
заохочення, тимчасово або постійно, повинні отримувати їх чином, 
структурованим відповідно до їхніх потреб і умов. 

Дошкільний заклад повинен активно й свідомо пропагувати рівні права й 
можливості для всіх дітей, незалежно від їхньої статі. Також дошкільний заклад 
повинен боротися з гендерними шаблонами, що обмежують розвиток, 
навчання й можливості вибору для дітей. Те, яким чином дошкільний заклад 
організовує освітній процес, як ставиться до дітей і чого вимагає або очікує від 
них, формує їхнє сприйняття того, якими є жінки й чоловіки. Тому дошкільний 
заклад має організувати процес освіти таким чином, щоб різні діти мали змогу 
грати й навчатися разом, перевіряти й розвивати їхні здібності й інтереси, а 
також надавати їм однакові можливості на рівних умовах, незалежно від їхньої 
статі. 

 
 

ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Комплексний розгляд 
Освіта в дошкільному закладі має закладати фундамент для бажання вчитися все 
життя. Вона має приносити задоволення, забезпечувати відчуття безпеки й 
надавати широкі можливості навчання для всіх дітей. Освіта повинна бути 
організована на базі комплексного підходу до дітей і їхніх потреб, тобто 
комбінувати в собі догляд, розвиток і навчання. Через співпрацю з родинами 
дошкільні заклади мають сприяти розвитку активності, креативності, 
компетентності й відповідальності в дітей, зокрема як у членів суспільства. 

Освіта включає викладання предметів. Викладання повинне здійснюватися так, щоб 
заохочувати дітей і ставити їм амбітні завдання, використовуючи цілі, вказані в 
програмі навчання, як базу й напрямок, ставлячи собі за мету 
сприяння розвитку дітей і засвоєнню ними знань. Викладання має 
здійснюватися на базі запланованого переліку тем і питань, які виникають 
спонтанно, оскільки діти розвиваються й засвоюють знання постійно. Вчителі 
дошкільних закладів повинні нести відповідальність за зміст викладання, а також 
за цільову роботу, спрямовану на сприяння розвитку дітей і засвоєнню ними 
знань. Таким чином, вчителі дошкільних закладів несуть особливу 
відповідальність за освіту, що реалізується колективом закладу. Інші члени 
навчальної команди, наприклад, няньки, також приймають участь у навчанні 
задля сприяння розвитку дітей і засвоєнню ними знань. 

Дошкільний заклад повинен являти собою живу спільноту, яка забезпечує 
безпеку й створює прагнення й бажання навчатися. Діти створюють контекст і 
зміст за допомогою власного досвіду й способу мислення. Тому в дошкільному 
закладі треба забезпечити повагу до їхньої особистості й способу мислення, а 
також здатності розуміти світ навколо себе. Кожна особа, яка працює в 
дошкільному закладі, повинна забезпечити 
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кожній дитині умови для розвитку довіри й упевненості в собі. Співробітники 
повинні заохочувати дітей до допитливості, творчості й зацікавленості. Також 
слід поважати права дітей на недоторканість їхнього тіла й особистості. Це 
стосується, наприклад, щоденного догляду й ведення документації. (strange 
meaning of the phrase)  

Освіта в дошкільних закладах повинна плануватися й реалізуватися таким 
чином, щоб сприяти розвитку, здоров'ю та благополуччю дітей. Дошкільний 
заклад повинен пропонувати дітям гарне середовище й збалансований 
щоденний ритм, що включає час на відпочинок і активні дії, адаптовані до 
потреб і тривалості перебування дітей. Середовище має бути доступним для всіх 
дітей і заохочувати їх грати разом і досліджувати світ навколо себе, а також 
сприяти розвитку, навчанню, іграм і спілкуванню. 

Середовище в дошкільному закладі повинне пропонувати всім дітям різні 
зайняття в різних контекстах. Наявність декількох варіантів допомагає дітям 
розширити способи гри й перелік можливих дій. Важливо, щоб кожна особа, яка 
працює в дошкільному закладі, сприяла наданню дітям умов для розширення 
досвіду й сприйняття їхніх можливостей,  незалежно від статі. Середовище 
дошкільного закладу повинне надихати й заохочувати дітей розширювати свої 
здібності й сфери інтересів без обмежень, які накладають гендерні стереотипи. 

Дошкільний заклад має співпрацювати з родинами, щоб надати дітям 
можливість розвиватися згідно з умовами, в яких вони живуть. Дошкільний 
заклад повинен чітко вказати цілі освіти для дітей і дорослих, які ними 
опікуються. Це обов'язкова умова для надання їм змоги впливати на задачі 
дошкільного закладу, і розуміти їх. 
Важливо, щоб кожна особа, яка є частиною команди дошкільного закладу, 
була здатна розуміти й взаємодіяти з дітьми, а також створювати довірчі 
відносини з родинами, адже це забезпечить позитивний результат від 
перебування в дошкільному закладі. 

 
Гра — це основа розвитку, навчання й благополуччя. Гра — важлива для дітей 
дія та їхнє право. Гра дає дітям можливість імітувати, фантазувати й засвоювати 
враження. Вона допомагає їм зрозуміти, ким є вони й інші люди. Гра стимулює 
уяву й розуміння. Також гра допомагає розвивати й стимулювати моторні 
навички, а також навички спілкування, взаємодії та вирішення проблем і 
здатність застосовувати зображення й символи в ході мислення. 
Тому важливо забезпечити дітям час, простір і спокій, щоб вони могли 
винаходити ігри, експериментувати й отримувати досвід. 

Гра має відігравати центральну роль у освіті. Кожний член команди й закладу має 
розуміти важливість гри для розвитку, навчання й благополуччя дітей. 

Дітям слід забезпечити такі умови для гри, за яких вони зможуть самі ініціювати 
ігри й грати в ігри, запропоновані членами команди. Всі діти повинні 
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отримати можливість брати участь у спільних іграх з урахуванням свого стану й 
можливостей. Належне керування або слідкування за грою, шляхом 
спостереження за її ходом або участі в ній, дозволяє помітити фактори, які 
заважають грати, і розробити методи або створити середовище, що сприятимуть 
грі. Активна присутність сприяє спілкуванню між дітьми, а також попередженню 
й урегулюванню конфліктів. 

 
Спілкування й творчість 
Мова, навчання й розвиток самоусвідомлення тісно пов'язані. Тому дошкільний 
заклад має приділяти особливу увагу стимулюванню дітей до розвитку навичок 
спілкування шведською мовою, заохочуючи їхню допитливість і цікавість до 
різних способів спілкування, і враховуючи їх. Дітям слід запропонувати 
стимулююче середовище, де вони отримають можливість розвивати власні 
мовні навички шляхом слухання оповідань, що читаються вголос, а також 
обговорення літературних та інших текстів. Освіта має надавати дітям 
можливості думати, навчатися й спілкуватися в різних контекстах і для різних 
цілей. Це закладе основи для здобуття дітьми потрібних соціальних знань. 
Здатність до спілкування, пошуку нових знань і співпраці є необхідними для 
життя в суспільстві, що характеризується інтенсивним потоком інформації та 
постійними змінами. 

Діти, які належать до національних меншин, що включають аборигенний народ 
саами, також мають отримувати допомогу з розвитку мовлення рідною мовою та 
культурної ідентичності. Тому дошкільний заклад повинен допомагати 
захищати й просувати мови та культури національних меншин. 

Для глухих дітей, дітей з порушеннях слуху й дітей, які з інших причин 
спілкуються мовою жестів, слід забезпечити можливість розвитку здатності 
спілкування шведською мовою жестів. 

Діти, рідною мовою яких не є шведська, повинні отримати можливість 
розвивати шведську й свою рідну мову. 

Задачі дошкільного закладу також включають передачу й розвиток культурної 
спадщини — цінностей, традицій та історії від одного покоління до 
наступного. Окрім того, дошкільний заклад повинен враховувати різні 
культурні традиції в освіті. 

Дітям слід дати час, простір і спокійну атмосферу для розвитку творчості. Вони 
повинні мати можливість досліджувати, думати й описувати своє середовище. 
Освіта має давати дітям можливість отримувати досвід, повторювати й 
спілкуватися за допомогою різних за естетикою форм вираження, таких як 
ілюстрації, фігури, театр, рухи, співи, музика й танці. Дітям слід надати 
можливість конструювати, формувати й творити за допомогою різних 
матеріалів і технологій, включно з цифровими та іншими. Це дозволить 
дошкільним закладам розробити плани й методи сприяння розвитку та 
навчанню дітей. 
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Освіта в дошкільному закладі повинна давати дітям можливість застосовувати 
математику для дослідження й опису свого середовища та вирішення 
повсякденних проблем. Також освіта повинна давати дітям можливість 
розвивати навички використання цифрових технологій, знайомлячи їх з 
цифровими технологіями, що використовуються в повсякденному житті. Діти 
повинні отримати можливість розвивати критичний і відповідальний підхід до 
використання цифрових технологій, щоб бачити можливості, розуміти ризики 
та вміти оцінювати інформацію. 

 
Сталий розвиток, здоров'я та благополуччя 
Освіта також має створювати позитивні очікування від майбутнього. Вона 
повинна давати дітям можливість розвинути екологічне мислення й дбайливе 
ставлення до навколишнього середовища, природи та суспільства. Діти повинні 
отримувати можливість набувати знань про те, як рішення людей впливають на 
сталий розвиток — не лише економічний, але також соціальний і екологічний. 

Освіта повинна враховувати допитливість дітей, ставити їм амбітні завдання й 
стимулювати їхню цікавість до природи, суспільства та технологій. 

Діти повинні отримати можливість розвивати рухливість всього тіла шляхом 
виконання фізичних вправ і взаємодіяти з різними природними середовищами. 
Освіта повинна надавати дітям можливість на власному досвіді пізнати радість 
від рухів і, таким чином, розвинути цікавість до фізичної активності. Роблячи 
фізичну активність, поживну їжу й здоровий образ життя природною частиною 
щоденного життя людини, освіта допомагає дітям зрозуміти, як вони впливають 
на здоров'я та благополуччя. 

Освіта повинна дати кожній дитині можливість досліджувати, ставити питання 
й обговорювати явища та зміни у світі в цілому, таким чином розвиваючи й 
стимулюючи їхню цікавість до здоров'я та благополуччя, а також сталого 
розвитку. 

 
 

ДОГЛЯД, РОЗВИТОК І НАВЧАННЯ 
Дошкільний заклад повинен запропонувати дітям безпеку й догляд і відіграє 
важливу роль щодо створення безпечного середовища для дітей і формування 
їхньої самооцінки. Освіта має передбачати піклування про благополуччя й 
безпеку дітей. Усі діти мають відчувати задоволення й радість від власних 
здобутків, подолання труднощів і взаємодії з групою. Дошкільний заклад 
повинен надавати дітям можливість розвивати позитивне сприйняття себе як 
творчих особистостей, які навчаються. Задля цього діти повинні мати 
можливість досліджувати й дивуватися, пробувати й робити відкриття, а також 
здобувати й формувати різні навички та досвід. 

Дошкільний заклад повинен стимулювати розвиток і навчання кожної дитини. 
Навчання завжди має ґрунтуватися на науці й доведених досвідом 
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планах і методах. Дітям слід створити умови для навчання й розвитку культури 
та здатності мислити й здобувати знання з урахуванням таких різних аспектів, 
як інтелектуальні, мовні, етичні, практичні, чуттєві й естетичні відмінності. Це 
означає, що кожен член колективу має долучатися до активного обговорювання 
навчання дітей і того, що їм важливо знати зараз і в майбутньому. В якості 
початкових точок таких обговорень можна використовувати різні форми 
знання. Знання не є однозначною концепцією. Воно може бути висловлене в 
різних формах — фактах, розумінні, навичках і обізнаності, які припускають і 
впливають одна на одну. Задача дошкільного закладу полягає в тому, щоб 
створити середовище для отримання знання в різних його формах і створити 
такий метод навчання, який об'єднає та збалансує всі ці форми. Викладання за 
темами робить навчання універсальним і зв'язаним. 

Освіта має враховувати власний досвід, потреби й інтереси дітей. Але дітям слід 
постійно ставити амбітні завдання, щоб заохотити їх робити нові відкриття й 
здобувати нові знання. Дошкільний заклад повинен забезпечити безперервність 
і прогрес розвитку й навчання дітей та підготувати їх до продовження освіти. 

Дошкільний заклад повинен стимулювати творчість і допитливість дітей, 
допомагаючи їм сформувати власну самооцінку. Дітям слід дати можливість 
дивуватися й розвивати здатність досліджувати, спілкуватися й обдумувати. 
Освіта повинна стимулювати дітей брати на себе ініціативу й відповідальність, 
сприяти розвиненню здатності працювати самостійно та разом з іншими. 
Освіта повинна заохочувати й мотивувати дітей досліджувати власні та чужі ідеї, 
вирішувати проблеми й перетворювати ідеї на дії. 

Робота дітей у групах і взаємодія один з одним є важливою та активною 
частиною розвитку й навчання в дошкільному закладі. Викладання слід 
організувати так, щоб надати дітям змогу навчатися разом і один від одного, а 
також через взаємодію між дорослими й дітьми. Тому всі члени колективу мають 
розуміти здатність кожної дитини до взаємодії з групою дітей і дорослими. 

Діти навчаються через гру, соціальну взаємодію, дослідження й творчість, а 
також через спостереження, розмови й обдумування. Навчання дітей можна 
зробити універсальним і зв'язаним шляхом застосування різних методів 
роботи, а також створення середовища, що мотивує, стимулює, заохочує грати 
й проявляти активність. Освіта повинна надати умови для розвитку 
ініціативності, уяви й творчості дітей. Діти повинні отримати можливість 
займатися різними справами протягом дня — на вулиці й у приміщенні, а 
також у різних середовищах. 
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РОЗВИТОК КОЖНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Освітній план кожного дошкільного закладу слід розробляти згідно з 
національними цілями. За це відповідає керівництво закладу. Основою розвитку й 
забезпечення якості освіти є відповідальні дії керівництва, дотримання вчителями 
дошкільного закладу цілей, викладених у програмі навчання, і місії, щоб сприяти 
розвитку дітей та здобуттю ними знань. Щоб забезпечити такий розвиток, 
керівництво й усі члени команди повинні систематично та постійно 
документувати, відстежувати, оцінювати й аналізувати результати навчання. 
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2. Цілі й інструкції 
Цілі визначають напрямки освіти в дошкільному закладі, і, таким чином, якість 
викладання й цілі щодо розвитку та навчання кожної дитини. 

Інструкції визначають міру відповідальності вчителів дошкільного закладу за 
викладання у відповідності з цілями, вказаними в програмі навчання. Інструкції 
також визначають завдання кожного члена колективу, який може включати 
вчителів дошкільного закладу, няньок, а також інший персонал, щодо 
забезпечення кожній дитині захисту й догляду задля сприяння розвитку й 
навчанню всіх дітей. 

Кожний працівник дошкільного закладу має дотримуватися норм і цінностей, 
зазначених у програмі навчання дошкільного закладу, а також сприяти 
виконанню дошкільним закладом його завдань. 

 
 

2.1 НОРМИ Й ЦІННОСТІ 
Дошкільний заклад повинен активно й свідомо впливати на дітей і мотивувати 
їх зрештою прийняти загальні цінності нашого суспільства, а також допомогти 
їм самовиражатися через практичні й щоденні дії в різних контекстах. 

 
Цілі 
Дошкільний заклад повинен забезпечити кожній дитині умови для розвитку 
• Відкритості, поваги, солідарності й відповідальності. 
• Здатності враховувати ситуацію інших людей і співчувати їм, а також 

готовності допомагати іншим. 
• Здатності досліджувати, обдумувати й випрацьовувати свою позицію 

щодо різних етичних дилем і фундаментальних питань повсякденного 
життя. 

• Поваги й розуміння рівної цінності всіх людей і прав людини. 
• Відповідальності за сталий розвиток і зацікавленість у ньому, а також 

прагнення до активної участі в житті суспільства. 
 

Інструкції 
Сфери відповідальності вчителів дошкільного закладу 
• Розуміння й задоволення потреб дітей і надання їм можливості відчути 

власну цінність. 
• Застосування демократичного підходу з активною участю дітей. 
• Активне застосування принципів гендерної рівності, щоб усі діти мали 

рівні можливості, широкі перспективи й варіанти вибору незалежно від 
статі. 



14 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

• Розробка норм і підходів до роботи з групою дітьми та забезпечення 
співіснування дітей у цій групі. 

 
Обов'язки команди 
• Демонструвати повагу до особистості й допомагати створювати в 

дошкільному закладі демократичне середовище, в якому діти мають 
можливість відчути себе частиною спільноти, розвивати відповідальність і 
солідарність. 

• Спільно працювати над вжиттям активних заходів для попередження 
дискримінації та жорстокого ставлення. 

• Свідомо й активно працювати над забезпеченням рівності. 
• Стимулювати взаємодію між дітьми й пропонувати їм допомогу й підтримку 

задля вирішення конфліктів, урегулювання непорозумінь, знаходження 
компромісів і розвитку поваги один до одного. 

• Приділення уваги проблемам, пов'язаним з етичним дилемами й питаннями 
повсякденного життя, і вжиття заходів для їх вирішення. 

• Пояснення дітям, що люди можуть мати різні цінності, що визначає їхню 
точку зору й дії, і акцентування уваги на тому, що існують фундаментальні 
цінності. 

• Співпраця з дорослими, які опікуються дітьми, і обговорення правил та 
методів дошкільного закладу з ними задля сприянню тому, щоб діти стали 
відповідальними особами й членами суспільства. 

 
2.2 ДОГЛЯД, РОЗВИТОК І НАВЧАННЯ 
Освіта у дошкільному закладі має допомагати дітям розуміти себе й своє 
середовище. Дослідження, допитливість і бажання грати мають стати її базою. 
Освіта повинна включати догляд, розвиток і навчання, які мають виконуватися 
комплексним чином. Початковими точками освіти в дошкільному закладі має 
бути програма навчання, а також потреби, досвід та інтереси дітей. Для 
урізноманітнення навчання слід ураховувати хід думок дітей і їхні ідеї. 

 
Цілі 
Дошкільний заклад повинен забезпечити кожній дитині умови для 
розвитку 
• Особистості в безпечному середовищі з інформуванням дітей про їхнє право 

на фізичну й особисту недоторканість. 
• Незалежності й віри у власні сили. 
• Допитливості, творчості й бажання грати й навчатися. 
• Здатності діяти самостійно й у групі, співпрацювати, урегульовувати 

конфлікти й розуміти права й обов'язки, а також розуміти відповідальність 
за дотримання загальних правил. 

• Здатності слухати й обдумувати точки зору інших людей, а також 
обдумувати й висловлювати власні переконання. 

• Фантазії та уяви. 
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• Моторних навичок, координації та усвідомлення тіла й розуміння 
важливості піклування про власне здоров'я та благополуччя. 

• Здатності використовувати й розуміти поняття, бачити взаємозв'язки й 
відкривати нові способи розуміння світу навколо. 

• Здатності створювати, висловлювати й повідомляти про явища, думки й 
досвід різним чином, таким як зображення, фігури, театр, рухи, співи, музика 
й танці. 

• Цікавості до історій, зображень і текстів на різних носіях, цифрових та 
інших, а також здатності використовувати, інтерпретувати, ставити питання 
й обговорювати їх. 

• Здатності використовувати мову й словниковий запас, а також гру слів, 
зіставляти речі, висловлювати думки, ставити питання, аргументи й 
спілкуватися з іншими в різних контекстах і для різних цілей. 

• Зацікавленості письмовою мовою та розуміння символів і здатності 
використовувати їх для передачі думок. 

• Культурної ідентичності й знань і цікавості до різних культур, а також 
розуміння цінності життя в різноманітному суспільстві й цікавості до місцевої 
культури. 

• Навичок володіння шведською мовою та мовою національних меншин, 
якщо діти належать до них. 

• Навичок володіння шведською мовою та рідною мовою, якщо рідна 
мова дитини не є шведською. 

• Навичок володіння мовою жестів, якщо дитина має вади слуху, глуха 
або використовує мову жестів з інших причин. 

• Здатності використовувати математику для дослідження, обдумування й 
випробування різних підходів до вирішення задач, які ставлять самі діти або 
інші люди. 

• Усвідомлення простору, часу й форми, а також основних характеристик 
наборів, шаблонів, кількості, порядку, чисел, одиниць виміру й змін, а також 
здатності надавати математичні обґрунтування цьому. 

• Здатності розрізняти, висловлювати, досліджувати й використовувати 
математичні поняття та їхні взаємозв'язки. 

• Розуміння природи та різних її циклів, а також того, як люди, природа й 
суспільство впливають один на одного. 

• Розуміння того, як вибір, який люди роблять у повсякденному житті, сприяє 
сталому розвитку. 

• Розуміння природничих наук, знання рослин і тварин, а також простих 
хімічних процесів і фізичних явищ. 

• Здатності досліджувати, описувати різним чином, ставити питання й 
обговорювати наукові й технологічні питання. 

• Здатності знаходити й досліджувати технології в повсякденному житті. 
• Здатності будувати, створювати й конструювати за допомогою різних 

технік, матеріалів та інструментів. 
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Інструкції 
Сфери відповідальності вчителів дошкільного закладу щодо кожної дитини 
• Зробити так, щоб вивчення нового було веселим і значущим. 
• Ставити нові завдання, які зроблять отримання нового досвіду й знань 

веселим процесом. 
• Створювати умови для розвитку, гри й навчання, заохочувати дітей 

використовувати свій повний потенціал. 
• Забезпечувати гарний догляд і баланс між активністю й відпочинком. 
• Ставити амбітні завдання й надавати стимули для розвитку моторних, 

соціальних, емоціональних і когнітивних навичок дитини. 
• Забезпечувати гарні умови для створення довірчих відносин і відчуття 

безпеки в групі. 
• Мотивувати й стимулювати дітей до розвитку навичок мовлення й 

спілкування, а також знання математики, науки й технологій. 
• Розвиток здатності використовувати цифрові засоби способом, який мотивує 

до розвитку й навчання. 
 

Обов'язки команди 
• Забезпечити гарне й доступне середовище для догляду, гри, рухів, розвитку й 

навчання. 
• Надихати й мотивувати дітей розвивати свої здібності та цікаві їм сфери без 

гендерних стереотипів. 
• Використовувати знання, прагнення, готовність і бажання дітей грати й 

навчатися, посилювати впевненість дітей у власних можливостях. 
• Приділяти увагу, давати настанови й заохочення всім дітям, а також 

забезпечувати особливу підтримку дітям, яким з різних причин вона 
потрібна задля розвитку. 

• Стимулювати дітей до прояву допитливості й розуміння мови та способів 
спілкування, а також математики, науки й технологій. 

• Створювати умови для розвинення в дітей здатності спілкуватися, 
документувати й розповідати про події, досвід, ідеї та думки за допомогою 
різних засобів вираження з використанням цифрових інструментів і без них. 

• Створювати умови для того, щоб діти розуміли, як їхні дії можуть вплинути 
на екологію та сприяти створенню сталого середовища. 

• Створювати умови, що сприяють знайомству дітей з середовищем навколо 
них, а також важливими для повсякденного життя суспільними функціями, 
можливостям дітей брати участь у місцевому культурному житті. 
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2.3 УЧАСТЬ І ВПЛИВ ДИТИНИ 
Освіта в дошкільному закладі має закладати фундамент для розуміння дітьми 
принципів демократії. Соціальний розвиток дітей передбачає, що діти, залежно 
від своїх здібностей, зможуть брати на себе відповідальність за власні дії та за 
середовище в дошкільному закладі. Діти мають право брати участь і впливати. 
Потреби й інтереси дітей, які вони висловлюють різним чином, мають 
використовуватися як основа для створення середовища й планування освіти. 

 
Цілі 
Дошкільний заклад повинен забезпечити кожній дитині умови для розвитку 
• Зацікавленості в тому, щоб висловлювати свої думки й таким чином 

впливати на ситуацію. 
• Здатності брати на себе відповідальність за власні дії та за середовище в 

дошкільному закладі. 
• Розуміння демократичних принципів і здатності співпрацювати й 

приймати рішення згідно з ними. 
 

Інструкції 
Сфери відповідальності вчителів дошкільного закладу щодо кожної дитини 
• Надавати реальну можливість впливати на методи роботи й плани. 

 
Обов'язки команди 
• Сприяти розвитку в дітей здатності брати участь у своїй освіті й впливати на неї. 
• Поважати права кожної дитини на вираження своїх думок різним чином, 

враховувати й відображати думки та сприйняття дітей в процесі освіти. 
• Сприяти розвитку в дітей здатності нести відповідальність за себе й 

співіснувати в групі дітей. 
• Зробити так, щоб усі діти мали рівний вплив на освіту й рівним чином 

приймали в ній участь незалежно від статі. 
• Підготувати дітей до участі, несення відповідальності, а також 

дотримання прав і обов'язків, які існують у демократичному 
суспільстві. 
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2.4 ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД І РОДИНИ 
Задля створення найкращих умов і надання дітям можливості 
широкомасштабного й універсального розвитку дошкільний заклад повинен 
тісно й на довірчих засадах співпрацювати з їхніми родинами. 

 
Інструкції 
Сфери відповідальності вчителів дошкільного закладу 
• Зміст, структура й реалізація плану розвитку згідно з національними 

цілями. 
• Надання дорослим, які опікуються дітьми, можливості долучатися до 

оцінювання освіти. 
 

Обов'язки команди 
• Нести відповідальність за розвинення довірчих відносин між дошкільним 

закладом і родиною дитини. 
• Чітко повідомляти цілі й зміст освіти, щоб створити умови, за яких діти й 

дорослі, які ними опікуються, зможуть впливати на неї. 
• Підтримувати постійний діалог з дорослими, які опікуються дітьми, задля 

благополуччя, розвитку й навчання. 
• Слідкувати за особистими обставинами дітей з дотриманням принципів 

недоторканості. 

 
2.5 ПЕРЕВЕДЕННЯ Й СПІВПРАЦЯ 
Дошкільний заклад повинен на засадах довіри співпрацювати з класом 
дошкільної освіти, школою та системою Еducare для дітей шкільного віку для 
підтримки розвитку й навчання дітей у довготривалій перспективі. Перед 
переведенням дітей відповідні шкільні класи й система Еducare для дітей 
шкільного віку повинні поділитися інформацією, досвідом і даними про зміст 
навчання для сприяння реалізації контексту освіти, а також забезпечення 
безперервності розвитку та навчання дітей. Також співпраця повинна включати 
заходи, націлені на підготовку дітей і дорослих, які ними опікуються, до 
переведення з дошкільного закладу в клас дошкільної освіти, школу й систему 
Еducare для дітей шкільного віку. 

 
Інструкції 
Сфери відповідальності вчителів дошкільного закладу 
• У співпраці з учителями дошкільного закладу й учителями класу дошкільної 

освіти, школи й системи Еducare для дітей шкільного віку ділитися 
інформацією, досвідом і даними про зміст навчання для створення контексту 
освіти, а також безперервності розвитку й навчання дітей. 
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• В ході переведення приділяти особливу увагу дітям, які потребують 
особливої підтримки щодо розвитку. 

 
Обов'язки команди 
• У співпраці з учителями дошкільного закладу й класу дошкільної освіти, 

школи й системи Еducare для дітей шкільного віку підготувати дітей і 
дорослих, які ними опікуються, до переведення. 

 
2.6 ПОДАЛЬШИЙ КОНТРОЛЬ, ОЦІНЮВАННЯ Й РОЗВИТОК 
Усі члени колективу повинні, згідно зі своїми ролями, надавати освітні послуги 
відповідно до національних цілей і визначати, яких заходів слід ужити для 
покращення освіти й досягнення цілей. 

Задля надання дітям підтримки й заохочення їх до навчання потрібно знати 
досвід, знання кожної дитини та її зацікавленість різними цільовими 
напрямками, а також забезпечити участь і вплив дітей на них. Також потрібно 
знати, як у дошкільному закладі реалізовувалося право дітей на дослідження, 
питання, отримання досвіду й участь, як змінювалися їхні знання та що їм у 
дошкільному закладі здавалося цікавим, веселим і суттєвим. 

Мета оцінювання полягає в тому, щоб зрозуміти, як можна покращити якість 
дошкільного закладу, тобто організацію, зміст і реалізацію, щоб забезпечити дітям 
найкращі умови для розвитку й навчання. Це включає покращення робочих 
процесів, здатність визначити, чи робота, яка виконується, відповідає цілям і яких 
заходів слід ужити задля покращення умов для гри, навчання, розвитку, створення 
відчуття безпеки й веселого середовища в дошкільному закладі. Аналіз результатів 
оцінювання вказує області, критично важливі для розвитку. Всі форми оцінювання 
повинні враховувати точку зору дітей в якості бази. Діти й батьки повинні 
долучатися до оцінювання, а їхні думки повинні бути представлені. 

 
Інструкції 
Сфери відповідальності вчителів дошкільного закладу 
• Постійно й систематично відстежувати, документувати й аналізувати розвиток 

і навчання дітей, щоб мати змогу оцінити те, як дошкільний заклад надає дітям 
можливості розвитку та навчання згідно з цілями програми навчання. 

• Документувати, відстежувати, оцінювати й аналізувати взаємозв'язок між 
цілями програми навчання та утворення ними єдиної програми освіти. 

• Проводити критичну перевірку, щоб методи оцінювання ґрунтувалися на 
фундаментальних цінностях і намірах, зазначених у програмі навчання. 
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• Систематично й постійно аналізувати результати відстежування й 
оцінювання для підвищення якості дошкільного закладу, а також догляду за 
дітьми й умов для їхнього розвитку та навчання. 

• Використовувати результати аналізу для вжиття заходів і покращення освіти. 
 

Обов'язки команди 
• Постійно й систематично відстежувати, документувати й аналізувати розвиток 

і навчання кожної дитини задля відстеження змін у знаннях дітей і 
оцінювання того, наскільки ефективно дошкільний заклад надає дітям 
можливості розвиватися й учитися згідно з цілями програми навчання. 

• Відстежувати й оцінювати те, які можливості мають діти щодо впливу на 
освіту й те, як освіта враховує потреби, інтереси, сприйняття й думки дітей. 

• Відстежувати й оцінювати можливості дорослих, які опікуються дітьми, 
впливати. 

• Аналізувати результати відстеження й оцінювання для підвищення якості 
роботи дошкільного закладу, а також надання дітям кращих можливостей 
отримати піклування та умови для розвитку й навчання. 

 
2.7 ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ 
Викладання предметів у дошкільному закладі має виконуватися під керівництвом 
учителів дошкільного закладу й сприяти розвитку та навчанню дітей через 
отримання й розвиток знань і цінностей. Вчителі дошкільного закладу повинні 
керувати процесами, орієнтованими на досягнення цілей, і відповідають за 
комплексну реалізацію викладання, 

• догляду, розвитку й навчання. 
• Планування й реалізація на базі програми навчання, а також знань і 

досвіду, наявних у дітей. 
• Включення спонтанних дій та інтересів, щоденних заходів і процедур у 

навчанні. 
• Розробка педагогічних матеріалів і створення середовищ, що сприяють 

розвитку й навчанню, викликають і стимулюють цікавість та допитливість у 
дітей, і втримують їхню увагу. 



ЦІЛІ Й ІНСТРУКЦІЇ 21  

2.8 ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА 
Керівник закладу, як голова педагогічного колективу й керівник учителів 
дошкільного закладу, няньок та іншого персоналу, несе остаточну 
відповідальність за реалізацію освіти в цілому згідно з національними цілями. 
Керівник відповідає за якість дошкільного закладу й несе, в рамках певних 
обмежень, особливу відповідальність за 

• планування, відстеження, оцінювання й розвиток навчання систематичним і 
постійним чином, сприяючи таким чином, досягненню цілей. 

• Систематично працювати над якістю разом з учителями дошкільного закладу 
й няньками, а також над наданням дорослим, які опікуються дітьми, 
можливості участі в цій роботі. 

• Включити в систематичну роботу над якістю роботу над забезпеченням гендерної 
рівності. 

• Постійно працювати над вживанням у дошкільному закладі активних 
заходів боротьби з дискримінацією та жорстоким поводженням і 
документувати її. 

• Створення для вчителів дошкільного закладу умов для відповідального 
викладання. 

• Ознайомлення кожної дитини, разом з дорослим, який опікується нею, з 
дошкільним закладом. 

• Розробка методів роботи дошкільного закладу для надання дітям 
можливостей впливу. 

• Створення гарного й доступного середовища з доступом до цифрових та 
інших засобів сприяння навчанню. 

• Забезпечення такої структури освіти, щоб діти, які потребують спеціальної 
підтримки щодо розвитку, отримували потрібну допомогу й мотивацію. 

• Створення структури освіти й адаптація розподілення ресурсів таким 
чином, щоб усі діти отримували потрібну їм для розвитку й навчання 
допомогу й мотивацію. 

• Налагодити таке співробітництво з класом дошкільної освіти, школою та 
системою Еducare для дітей шкільного віку, щоб сприяти розвитку й 
навчанню дітей. 

• Здійснювати співпрацю з класом дошкільної освіти, школою та 
системою Еducare для дітей шкільного віку задля створення умов для 
узгодження й співпраці на засадах довіри. 

• Розробка способів співпраці між дошкільним закладом і дорослими, 
які опікуються дітьми, та інформування їх про цілі й методи роботи 
дошкільного закладу. 

• Підвищення кваліфікації вчителів дошкільного закладу, няньок та іншого 
персоналу, щоб вони могли виконувати свої задачі професійним чином і 
отримали можливість постійно ділитися своїми знаннями й навчатися один у 
одного задля розвитку освіти. 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма дошкільного закладу визначається урядом. Вона 
складається з двох частин: «Основні цінності й задачі 
дошкільного закладу» й «Цілі й інструкції». 
Щоб зрозуміти місію освіти в дошкільному закладі 
важливо прочитати дві частини програми навчання 
разом. 
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