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Анотація. У вступові вказаний об’єкт дослідження – державний контроль за діяльністю закладів дошкільної освіти. Визначені 
основні етапи становлення та розвитку державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в Україні. Мета досліджен-
ня полягає в обґрунтуванні історичних етапів становлення державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в Укра-
їні. В основній частині схарактеризовано історичну складову розвитку системи державного контролю в контексті розвитку галузі 
дошкільної освіти. Проведений огляд та аналіз інформативних джерел і наказів Міністерства освіти і науки України. Розглянуто 
основні закони України, якими регламентуються органи управління освітою для здійснення державного контролю за роботою 
закладів дошкільної освіти. Описано основні періоди розвитку та занепаду державного контролю. Визначено етапи становлення й 
розвитку державного контролю за системою дошкільної освіти в Україні другої половини ХХ століття. Досліджено розвиток дер-
жавного контролю початку XXI століття та виокремлено етапи його становлення. Доведено, що початок ХХІ століття вважається 
періодом утвердження державного контролю як закономірної невід’ємної одиниці освітнього процесу.  
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Вступ. Дошкільний вік вважається найважливішим у 
загальному розвитку особистості дитини та дитини як 
майбутнього громадянина країни. Як зазначає Л. Пісо-
цька [20], дошкільна освіта – фундамент, на якому базу-
ється вся подальша освіта. Це є незаперечною істиною, 
яку слід ураховувати у своїй діяльності владним струк-
турам як освітянського, так і державного управління, від 
найнижчого до найвищого рівнів [20, с. 1]. 

Дошкільний навчальний заклад є одним із соціальних 
інститутів в якому відбувається цілеспрямований розви-
ток, навчання й виховання дитини у період дошкільного 
дитинства. Тому вкрай важливим є контроль над здійс-
нюваною дошкільними установами діяльністю. 

Державний контроль за діяльністю закладів дошкіль-
ної освіти вважається дієвим аспектом управління, що 
забезпечує систематичну перевірку діяльності закладів 
дошкільної освіти як структурного підрозділу для ви-
знання спроможності здійснювати освітню діяльність та 
регламентується законами України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності»; положення про дошкі-
льний навчальний заклад; наказ Міністерства освіти і 
науки України (МОН) «Про затвердження Порядку 
державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, поза-
шкільних навчальних закладів»; «Про затвердження 
«Інструкції про ділову документацію в дошкільних за-
кладах»; «Про затвердження «Примірного положення 
про порядок звітування керівників дошкільних, загаль-
ноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 
перед педагогічним колективом та громадськістю»; лис-
тів МОН України «Щодо створення у навчальних закла-
дах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»; 
«Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти 
при обласних, районних, міських органах управління 
освітою»; «Щодо збереження в мережі дошкільних нав-
чальних закладів»; «Щодо окремих питань державної 
атестації та рейтингового оцінювання»; «Щодо проце-
дури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері 
дошкільної освіти; «Щодо атестації педагогічних праці-
вників ЗДО, які працюють не за фахом»; «Про забезпе-
чення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти 
відділів (секторів) з питань дошкільної освіти» та інши-

ми документами. 
В Україні державний контроль здійснюється МОН 

України, центральними органами виконавчої влади, 
яким підпорядковані заклади дошкільної освіти, Держа-
вною інспекцією навчальних закладів, районними дер-
жавними адміністраціями та підпорядкованими їм ор-
ганами управління освітою, органами місцевого само-
врядування [9, с. 18]. 

Короткий огляд публікацій за темою. В історіогра-
фічних джерелах проблему становлення державного 
контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в 
Україні розглядають такі науковці як, О. Андрійко, 
А. Гуз, Т. Десятов, З. Канівець, Т. Куценко, А. Панченко, 
Л. Пісоцька, А. Петров, В. Шпак. Контроль на різних 
рівнях державного управління в системі освіти дослі-
джують С. Васильєва, Л. Даниленко, Д. Дейкун, 
П. Дроб’язко, О. Зайченко, Л. Калініна, Є. Красяков, 
С. Крисюк, М. Поташнік, Є. Хриков, Г. Шамова та інші 
вчені. Наукові розвідки проблеми становлення та розви-
тку системи дошкільної освіти здійснюють Л. Артемова, 
О. Бондар, З. Борисова, О. Венгловська, Т. Головань, 
О. Донченко, В. Котирло, К. Крутій, Т. Куліш, 
З. Нагачевська, Т. Пантюк, О. Проскура, Т. Слободянюк, 
Т. Степанова, І. Улюкаєва, Т. Фімінова та ін.  

Мета статті – схарактеризувати історичні етапи ста-
новлення державного контролю за діяльністю закладів 
дошкільної освіти в Україні.  

Результати та їх обговорення. У своєму історично-
му розвитку система дошкільної освіти має значний до-
свід становлення, відродження, стабільного розвитку 
і модернізації, що узгоджується з різними етапами роз-
витку суспільства, тому історичну складову розвитку 
державного контролю за діяльністю закладів дошкільної 
освіти, слід розглядати в історичному аспекті розвитку 
дошкільних установ.  

Ретроспективний аналіз становлення системи дошкі-
льної освіти в Україні показує, що динаміка її розвитку 
містить декілька етапів. Зокрема, дослідниками визначе-
но, що середина ХІХ ст. – до початку ХХ ст. є етапом 
зародження дошкільного виховання і появи перших сус-
пільних закладів для дітей, оскільки дошкільне вихован-
ня має глибокі історико-соціальні корені.  

Аналіз довідкових джерел виявив, що наприкінці 
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XVIII – початку XIX століття в Європі виникає ідея 
створення «школи для найменших». Першим творцем 
такої школи був відомий педагог XIX століття Роберт 
Оуен (1816 р., Шотландія). Натомість, німецький педа-
гог Фрідріх Фребель відкрив власну школу (1837 р.), яку 
назвав дитячим садочком – «кіндергартен» [2, c. 4]. В 
Україні ж, один із перших спеціальних дошкільних нав-
чальних закладів було засновано у 1858 р. з ініціативи 
дружини редактора газети «Киевские губернские новос-
ти» О. Чернишової, а протягом 1882–1889 рр. у Києві 
починає діяти приватний садок К. Безменової [21, с. 95]  

Система дошкільного виховання починає повноцінно 
розвиватися з кінця ХІХ століття. Саме тоді з ініціативи 
приватних осіб були створені умови для розвитку до-
шкільних установ. У той час, уряд не цікавили проблеми 
галузі дошкільної освіти, а всі пропозиції з покращення 
системи дошкільної освіти, нажаль, ігнорувалися. Закла-
ди дошкільної освіти навіть не мали державного фінан-
сування (фінансування здійснювалося за рахунок батьків 
або ж благодійної допомоги). Підтвердженням цього є 
наукові напрацювання вченої Л. Пісоцької [19], яка за-
уважує, що виникнення перших дитячих садків припа-
дає на 60-ті роки ХІХ ст. за ініціативи приватних осіб, 
благодійних і філантропічних організацій [19, c. 550]. 

Підсумовуючи зазначене, доцільно наголосити на то-
му, що у ХІХ ст. державного контролю за діяльністю 
закладів дошкільної освіти як такого не існує, а держава 
взагалі не цікавиться діяльністю дошкільних установ. Як 
наслідок – уповільнення розвитку галузі дошкільного 
виховання.  

Якщо звернутися до історії другої половини ХХ ст. – 
прослідковуємо поступове відродження дошкільного 
виховання в Україні. Протягом 1950-1960 рр. ЦК КПРС і 
Рада Міністрів СРСР видають ряд постанов (найважли-
вішою вважається постанова «Про подальші заходи до-
помоги жінкам-матерям, працюючим на підприємствах і 
в закладах»), які повинні були виконуватися міністерст-
вом, які на той час уже опікувалися безпосередньо до-
шкільними закладами, здійснювали їх ревізію та спря-
мовували свою роботу на створення сталої системи кон-
тролю за дошкільною освітою [1, с. 335]. 

Стимулюючим чинником розвитку мережі дошкіль-
них закладів у 60-х роках було проведення місцевих, 
республіканських і всесоюзних оглядів дошкільних за-
кладів, участь дошкільних закладів у Виставках досяг-
нень народного господарства СРСР і УРСР. Перший 
громадський огляд дошкільних закладів України було 
проведено у травні-червні 1960 року [11, c. 246]. Під час 
оглядів і підбиття підсумків велика увага звертається на 
матеріально-технічне забезпечення, план побудови ЗДО 
(згідно з новими архітектурними проектами дитячих 
садків), забезпечення навчально-виховного процесу ди-
дактичними матеріалами, а також на склад працівників 
дошкільних закладах, які повинні бути зі спеціальною 
педагогічною освітою. 

У 1969 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 7 січ-
ня затверджено Положення про Міністерство освіти 
СРСР, у якому чітко окреслено основні його завдання, 
які стосуються контролю, управління та сприянню роз-
витку дошкільного виховання: подальший розвиток і 
вдосконалення системи дошкільного виховання, мережі 
дитячих дошкільних закладів; організація й удоскона-
лення системи підготовки і підвищення кваліфікації ви-
хователів; оснащення дитячих дошкільних закладів об-
ладнанням і навчально-наочними посібниками [25, c. 9]. 

Протягом 70-80-х рр. ХХ століття набуває чинності 
положення про інспектора-методиста з дошкільного 
виховання, у якому розкриваються його управлінські та 
контролюючі обов’язки, а саме на нього покладається 
відповідальність за здійснення державного контролю за 
виконанням дошкільними установами й органами на-
родної освіти партійно-урядових постанов і рішень у 
галузі освіти, основ законодавства про народну освіту. 
Інспектор мав організовувати реалізацію рішень і реко-
мендацій як центральних, так і місцевих державно-
громадських органів народної освіти, проводити аналіз 
багатогранної діяльності дошкільних закладів. Він не 
тільки контролює, а й надає практичну допомогу педа-
гогам і керівникам дошкільних установ в усуненні недо-
ліків, у вивченні й поширенні передового педагогічного 
досвіду, упровадженні у практику досягнень психолого-
педагогічної науки. Увага інспектора-методиста спрямо-
вується, насамперед, на вдосконалення стилю внутріш-
нього управління [5, с. 10–11]. 

Слід зауважити, що важливим кроком реформування 
дошкільного виховання в 70-х роках стає реорганізація 
мережі малокомплектних дошкільних установ. У ряді 
областей вводяться в дію нові приміщення дитячих сад-
ків. На відділи народної освіти покладається контроль із 
питань забезпечення дітей місцями в дошкільних уста-
новах на території їхнього проживання. При районних 
відділах освіти створюють спеціальні комітети, які регу-
люють обмін путівками в дошкільні заклади між відом-
ствами, надають місця в дитячі садки дітям із багатодіт-
них сімей, працюючих і молодих матерів [17, c. 5–7]. 

Посилена увага до організації освітньої роботи в за-
кладах дошкільної освіти та керівництво роботою педа-
гогічних кадрів також припадає на 70-ті роки XX ст., 
коли органи державної влади посилено займаються ви-
вченням поняття управління у галузі дошкільного вихо-
вання та спільно з республіканським навчально-
методичним кабінетом і кабінетом гри та іграшки щорі-
чно розробляють план контролю, керівництва і надання 
методичної допомоги дошкільним закладам [3, c. 27]. 

Так, у 1972 році Міністерство освіти УРСР затвер-
джує нові типові штати дитячих дошкільних закладів. У 
цей час простежується обмеження управлінських дій 
керівництва дошкільної установи стосовно підбору кад-
рів [18, с. 37]. 

Варто відзначити, що 80-ті роки, в літературних дже-
релах, окреслені етапом значного розквіту державного 
управління та, відповідно, основної функції управління 
– державного контролю за діяльністю закладів дошкіль-
ної освіти. У 1980-х роках в областях починають функ-
ціонувати обласні відділи, а в районах – районні відділи 
народної освіти. Дані відділи включають у себе роботу 
інспекторів із системи дошкільного виховання, сприя-
ють повноцінному розвитку дошкільних установ. Конс-
татуємо, що система управління та контролю за дошкі-
льними установами за 1980 роки піднімається на більш 
високий рівень і набуває стабільного характеру.  

Водночас, 90-ті роки минулого століття вирізняються 
соціальними та економічними змінами в українському 
суспільстві, критичним серед яких є падінням народжу-
ваності, що «сприяло» зменшенню кількості дитячих 
дошкільних закладів і поступовій депрофесіоналізації 
кадрів [12, с. 6]. Такі події погіршили стан розвитку сис-
теми дошкільної освіти, у зв’язку з цим протягом 1991–
2000 рр. у регіонах держави припиняють функціонуван-
ня 7,3 тис. закладів дошкільної освіти (ЗДО). Проте, не-
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зважаючи на таку ситуацію, в Україні відбувається ста-
новлення національної системи законодавства в галузі 
дошкільної освіти, у якому враховуються, аналізуються, 
акумулюються найкращі надбання попередніх років у 
справі навчання й виховання дітей дошкільного віку [20, 
с. 1]. 

У 1993 році була затверджена Державна національна 
програма «Освіта» («Україна XXI століття»), яка була 
спрямована на забезпечення розвитку освіти як пріори-
тетного засобу розбудови Української Держави. Головна 
мета програми – формування стратегії розвитку дошкі-
льної освіти в Україні, а також створення системи без-
перервного навчання і національного виховання, досяг-
нення високих освітніх рівнів, постійного духовного 
самовдосконалення особистості, формування інтелекту-
ального і культурного потенціалу як найвищої цінності 
нації [15, c. 18]. 

Також, у цей історичний період переходу від команд-
но-адміністративної до ринково- орієнтованої системи 
управління економікою й дошкільною освітою стара 
система управління дошкільною освітою показує свою 
повну неспроможність, на відміну від системи управлін-
ня загальною середньою освітою, яка виявилася більш 
стійкою. Це свідчить про необхідність розроблення но-
вих підходів до управління й державно-громадського 
контролю розвитком дошкільної освіти в державі в ці-
лому та в кожному регіоні зокрема. Незважаючи на те, 
що вищий законодавчий орган України Верховна Рада 
приймає Закони України «Про освіту» (1991 р., 1996 р.), 
«Про дошкільну освіту» (2001 р.), у яких дошкільна 
освіта визначена як первинна обов’язкова ланка у струк-
турі загальної системи освіти, її розвиток від цього не 
поліпшується. Щоб забезпечити розвиток дошкільної 
освіти, її законодавчий статус повинен бути підкріпле-
ний адекватним рівнем розвитку системи управління 
цією галуззю [20, c. 13–14]. 

Слід зазначити, що у 1995 році стан закладів дошкі-
льної освіти покращується. В Україні вже функціонують 
22,3 тис. дошкільних закладів, де виховується 1,7 млн. 
дітей. Сім’я може вибирати дошкільний заклад з ураху-
ванням особистісних якостей, природних задатків, стану 
психічного і фізичного здоров’я дітей. Відкриваються 
різні за змістом і профілем роботи типи закладів дошкі-
льної освіти [7, c. 22]. 

Упродовж 1997 р. чисельність ЗДО зменшується на 
1,7 тисячі. Такий стан із дошкільним вихованням боляче 
відбивається на розвитку системи дошкільної освіти. 
Державний контроль за дошкільною освітою в ці роки 
практично не здійснюється, але все ж держава намага-
ється опосередковано контролювати діяльність ЗДО [8, 
c. 2]. 

1998 рік відзначається прийняттям Базового компо-
ненту дошкільної освіти України, в якому проголошу-
ється впровадження у практику особистісно-
орієнтованих технологій. Виконання вимог Базового 
компоненту дошкільної освіти мають забезпечувати 
заклади дошкільної освіти незалежно від підпорядку-
вання, типів і форм власності, а відповідальність за здо-
буття дітьми дошкільної освіти покладено на їхніх бать-
ків і навчальні заклади, де вони утримуються. Відтак, 
успішна життєдіяльність ЗДО у нових умовах поклада-
ється на керівний апарат у галузі дошкільної освіти, а це 
можливо лише тоді, коли директор виконує свої управ-
лінські функції, що ґрунтуються на науковій основі [22, 
c. 87]. 

Педагогічні дослідження, що припадають на початок 
XXI ст., активізують інтерес учених до пошуку науко-
вих ресурсів для стійкого розвитку системи дошкільної 
освіти та управління нею. При цьому основна увага при-
діляється виявленню потенційних можливостей проце-
сів, забезпеченню умов модернізації змісту і структури 
дошкільної освіти та управління нею [10, с. 8]. 

До прикладу, науковець Л. Денякіна [6, c. 40] заува-
жує, що для ефективного функціонування системи за-
кладів дошкільної освіти, необхідно внести зміни в уп-
равлінні ними, а саме актуальності має набути розподіл 
відповідальності, створення таких умов для діяльності 
педагогічного працівника, забезпечення такого рівня 
мотивації, які передбачають вибір руху від рутинного в 
бік творчого та новаторського ставлення до власної дія-
льності [4, с. 6]. 

Як стверджує вчена О. Липовецька [13], упродовж 
останніх 10–15 років державно-громадське управління 
системою освіти в Україні на регіональному рівні здійс-
нюється через старі структури, які що не адаптовані до 
перехідних умов і сучасного ринку освітніх послуг. При 
цьому в процесі державного управління системою осві-
ти на регіональному рівні не повністю враховується ре-
гіональна специфіка, а місцеві органи самоврядування 
зазвичай відмежовані від процесу управління й контро-
лю, зокрема. Крім того, законодавчо не внормовано уч-
асть органів місцевого самоврядування в удосконаленні 
закладів дошкільної освіти і комплексів. При цьому ва-
жливим є те, що, у процесі зміщення акцентів управлін-
ня з державного на громадське виявляється потужний 
стимул розвитку, послідовної гармонізації державно-
громадського управління й контролю в галузі дошкіль-
ної освіти [13, c. 248]. 

Порівняно з 90-ми роками минулого століття, коли 
ЗДО масово закривалися, початок ХХІ століття вирізня-
ється тим, що органи державного управління поступово 
уповільнюють цей процес і навпаки, намагаються відк-
ривати все більше й більше ЗДО різних типів та здійс-
нювати контроль за їхньою роботою. 

У контексті зазначеного вище, слід зауважити, що 
нині процес управління в галузі дошкільної освіти знач-
но ускладнюється, адже численні завдання, що постав-
лені різноманітними державними установами і громад-
ськістю, до цього часу ще не систематизовані й не впо-
рядковані [21, c. 9]. 

Протягом 2001-2002 рр. Міністерством освіти і науки 
України видано наказ «Про затвердження Порядку дер-
жавної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позаш-
кільних навчальних закладів», у якому розписано поря-
док державної атестації дошкільних закладів 
та аргументовано основні завдання й принципи прове-
дення атестації (2001 р.) [23], також Президентом Украї-
ни було затверджено Національну доктрину розвитку 
освіти, до якої включено спеціальний розділ, що присвя-
чений управлінню й контролю за освітою (2002 р.) [14]. 

Cтає зрозуміло, що саме у 2001 році відбувається 
правове закріплення системи, поліпшення співпраці ко-
нтролюючих органів, формування правових гарантій 
ефективності державного контролю, а також затвер-
дження норм утручання держави в діяльність освітніх 
установ. 

У 2004 році МОН України затверджує зміни до по-
рядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних 
і позашкільних навчальних закладів, але змін, які б сто-
сувалися контролю за діяльністю дошкільної освіти, тут 
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не прослідковується [24]. 
2005 рік відзначається виданням наказу «Про невід-

кладні заходи щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні»; 2008 р. – наказ «Про додат-
кові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»; 
2010 р. – наказ «Про додаткові заходи щодо підвищення 
якості освіти в Україні», «Про затвердження Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників»; 
2011 р. – наказ «Про затвердження Порядку проведення 
моніторингу якості освіти» (визначено механізм органі-
зації та проведення моніторингу якості дошкільної осві-
ти); 2012 р. – оприлюднення Національної стратегії роз-
витку освіти в Україні на 2012–2021 роки, де окремим 
питанням винесено пункт про модернізацію системи 
управління та контролю освітою, у якому велику увагу 
приділено інноваційним стратегіям, створенню сучасних 
систем освітніх проектів і моніторингу, розвитку моделі 
державно-громадського управління, посилення ролі та 
взаємодії всіх суб’єктів освітньої політики, у якій особи-
стість, суспільство й держава стають рівноправними 
суб’єктами і партнерами [16]; 2015 р. – наказ «Про за-
твердження порядку державної атестації дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних закладів», у якому опи-
суються основні положення стосовно державного конт-
ролю за діяльністю навчальних закладів, у тому числі 
дошкільних установ різних типів і правила поводження 
атестаційної комісії у стінах освітніх установ. 

У цілому ж слід зауважити, що процес державного 

контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти Ук-
раїни пройшов ряд випробувань і на початку ХХІ сто-
ліття утвердився як закономірна невід’ємна одиниця 
освітнього процесу без якої не можуть провадити діяль-
ність дошкільні установи. 

Проведений у ході дослідження огляд і вивчення ін-
формативних джерел і наказів МОН України дозво-
ляє стверджувати, що піднесений розвиток державного 
контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в 
Україні припадає на початок нового тисячоліття й три-
ває до нині. Починаючи з 2001 року органи державної 
влади посилюють увагу до різних типів ЗДО і безпосе-
редньо контролюють їхню діяльність. 

Отже, у контексті зазначеного вище нами було визна-
чено такі етапи становлення й розвитку державного кон-
тролю за системою дошкільної освіти в Україні другої 
половини ХХ століття: 

І етап (1943–1959 рр.) – відбудова системи дошкіль-
ної освіти (1943 р.) (розширення мережі дитячих закла-
дів і покращення їх роботи (1945 р.), розроблення про-
грам для дітей дошкільного віку (1959 р.).  

ІІ етап (1960–1969 рр.) – становлення системи гро-
мадського огляду дошкільних закладів України (заро-
дження державного контролю за діяльністю ЗДО різних 
типів (1960 р.), розроблення перших нормативно-
правових документів, що регламентують діяльність Мі-
ністерства освіти СРСР з управління й контролю за до-
шкільними установами різних типів (1969 р.).  

 

 

 

ІІІ етап (1970–1989 рр.) – розширення мереж дитячих 
садків, поступове розв’язання проблем з кількістю до-
шкільних закладів (реорганізація дошкільних установ 
(1970 р.), право відділу народної освіти контролювати 
діяльність закладів дошкільної освіти (1978–1979 рр.), 
упровадження положення про інспектора-методиста з 
дошкільного виховання (1980 р.), піднесення рівня роз-
витку державного контролю за діяльністю ЗДО (1989 р.).  

IV етап (1990–2000 рр.) – кризовий стан і занепад ро-
звитку системи державного контролю за діяльністю за-
кладів дошкільної освіти (1990–1992 р.) (пошук нових 
управлінських підходів (1993–2000 рр.). 

Також, нами виділено етапи розвитку державного ко-
нтролю початку XXI століття: 

І етап (2001–2002 рр.) – відродження дошкільної осві-
ти як такої, що має свої права та обов’язки, зародження 
безпосереднього державного контролю за діяльністю 
ЗДО різних типів і форм власності (затверджено наказ 
про порядок державної атестації);  

ІІ етап (2003–2009 рр.) – етап посиленої уваги до роз-
витку управління в галузі дошкільної освіти; 

ІІІ етап (від 2010 р. до наших днів) – етап оптимізації, 
узагальнення, пошуку нових ідей, посилення розвитку 
системи управління та державно-громадського контро-
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Рис. 1. Етапи становлення державного контролю за системою дошкільної освіти в Україні. 



лю за закладами дошкільної освіти. 
Для ліпшої загальної візуалізації поетапного станов-

лення державного контролю за системою дошкільної 
освіти в Україні можна звернутися до наступної схеми. 

Висновки. Отже, система розвитку державного конт-
ролю за діяльністю закладів дошкільної освіти другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття має свої злети та 
падіння. Ця система, то стрімко розвивається, то зазнає 
регресивних змін. Варто відзначити, що процес станов-
лення державного контролю за діяльністю закладів до-

шкільної освіти України у своєму розвитку пройшов ряд 
випробувань і на початку ХХІ століття утвердився як 
закономірна невід’ємна одиниця освітнього процесу без 
якої не можуть проводити діяльність дошкільні устано-
ви. 

Серед перспектив подальшого дослідження даної 
проблеми виокремлюємо роботу з детального вивчення 
зарубіжного досвіду становлення державного контролю 
за діяльністю закладів дошкільної освіти у теорії та 
практиці управління освітою. 
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Historiography of the formation of state control over the activity of preschool educational institutions in Ukraine (the second half of the 

XX – beginning of the XXI century) 

Yu. O. Solovey  
Abstract. The object of the research is determined in the introduction being the state control over activity of preschool educational institutions. 
The main stages of the formation and development of state control over the activity of preschool educational institutions in Ukraine are deter-
mined. The purpose of the study is to substantiate the historical stages in the formation of state control over the activities of pre-school education-
al institutions in Ukraine. In the main part, the historical component of the development of state control system in the context of pre-school edu-
cation development is characterized. The conducted review and analysis of informative sources and orders of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine. The main laws of Ukraine are considered, which regulate the education management bodies for exercising state control over 
the work of pre-school institutions. The main periods of development and decline of state control are described. The stages of formation and 
development of state control over the system of preschool education in Ukraine in the second half of the 20th century are determined. The devel-
opment of state control at the beginning of the 21st century has been studied, and the stages of its formation have been singled out. The beginning 
of the 21st century is known to be the period of state control approval as a regular integral part of the educational process.  

Keywords: state control, preschool education, pre-school educational institution, stage, historical period, management. 
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