
Прес-реліз до Дня вихователя і всіх дошкільних працівників 

 

Щорічно 27 вересня в нашій країні відзначається свято працівників 
дошкільної освіти України – День вихователя і всіх дошкільних працівників. 

Бути вихователем – високе покликання і глибока повага. Ця професія 

вимагає від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння і безмежної 

любові до своєї справи. 
Дошкільний вік – особливо важливий і відповідальний період у житті 

дитини. В цей період закладаються основи світосприйняття, любов до 

природи, навколишнього світу, до Батьківщини. 

На кінець 2018 року в області працювало 746 закладів дошкільної 
освіти, з них 46 закладів мали інклюзивні групи. У порівнянні з 2017 роком 

кількість закладів дошкільної освіти збільшилась на 23 одиниці.  

Заклади дошкільної освіти відвідували 79,9 тис. дітей нашої області, з 

них 38,2 тис. дівчаток. Інклюзивні групи відвідувала 1101 дитина. 

Дошкільним вихованням було охоплено 65% дітей у віці 1–6 років (без 
урахування дітей, що навчаються у перших класах закладів загальної 

середньої освіти).  

Вихованням та навчанням дошкільнят займались 7480 педагогічних 

працівників, серед них 26,2% – молодь до 35 років. Із загального числа 
педагогічного персоналу закладів дошкільної освіти 5026 вихователів, 

541 директор, 311 вихователів-методистів, 300 практичних психологів, 

7 соціальних педагогів, 55 асистентів вихователів в інклюзивних групах та 

1240 осіб іншого педагогічного персоналу (учителів-дефектологів, 
учителів-логопедів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, інших 

педагогів). Крім того, важливий внесок у піклуванні за дітлахами 

здійснюють медичні працівники, помічники вихователів, працівники кухні 

тощо, кількість яких складала 10,7 тис. осіб.  
Майже всі педагогічні працівники мають освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): бакалавра, спеціаліста, магістра – 65,5%; 

молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста – 34,3%. 

У цей особливий день ми приєднуємося до привітань на адресу усіх 

вихователів і дошкільних працівників. Бажаємо здоров’я і міцних нервів, 
терпіння та наснаги у нелегкій самовідданій справі. Впевнені, що ваша 

доброта і педагогічна майстерність перетворять кожний день у житті 

маленьких вихованців у день радості та щастя! 
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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