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1. Розробники та історична довідка 
ECERS-3

ТЕЛЬМА ГАРМС 
(THELMA HARMS)

РІЧАРД М. КЛІФФОРД 
(RICHARD M. CLIFFORD)

ДЕББІ КРАЄР 
(DEBBY CRYER)
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1980 р. 
перше видання ECERS (7 підшкал, 37 параметрів) 

1998 р. 
друге видання ECERS 

(7 підшкал, 43 
параметри) 

2005 р. 
наступна версія 
шкали ECERS-R, 
(7 підшкал, 43 
параметри)

2010 р. шкала ECERS-E 
(4 підшкали, 13 

параметрів)

2013 р. 
пілотні випробування 

ECERS-3

2014 р.
друга 

експериментальна 
апробація ECERS-3

2015 р.
остаточне третє 
видання ECERS-3 

(6 підшкал, 35 
параметрів)

ІСТОРИЧНА 
ДОВІДКА
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Підшкали згруповані у параметри та 
індикатори, що оцінюються за чотирма 
рівнями якості

Процедура оцінювання 
збереглася без змін

Основне завдання шкал – комплексне 
вимірювання якості освітнього процесу 
в закладі дошкільної освіти

Шкали охоплюють широкий спектр 
потреб дітей щодо особистісного 
розвитку

ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ У ВСІХ 
ШКАЛАХ?
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2. Географія використання ECERS-3
Стандартизована шкала ECERS 

застосовується у:- США
- Великій Британії
- Італії
- Швеції
- Німеччині
- Португалії
- Іспанії
- Ісландії
- Норвегії
- Південній Кореї
- Фінляндії та інших країнах Європи

ECERS-3 офіційно перекладено та опубліковано у 17 країнах. 
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3. ECERS в Україні - мета і плани
Дослідження якості освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти за методикою ECERS-3 в Україні організовує 
Український інститут розвитку освіти у партнерстві з 

Командою підтримки реформ МОН, Всеукраїнським фондом 
“Крок за кроком” та за підтримки ЮНІСЕФ в Україні.
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Дослідження за 
методикою ECERS-3: план 
проведення

червень 20211

2

4

3

Сертифікація національних 
експертів 

Відбір кандидатів у регіональні 
експерти 

Навчання кандидатів у регіональні експерти 

Проведення основного етапу дослідження у 200 
ЗДО

Звіт щодо результатів 
дослідження 

5

жовтень 2020-січень 2021

квітень-червень 2021

жовтень-листопад 2021

грудень 2021- березень 2022
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Проведення пілотного етапу дослідження вересень 2021 

6



10



Тип місцевості: міські поселення та сільська 
місцевість
Форма власності: державна та комунальна, 
корпоративна та приватна

Всього: 200 ЗДО
 

Географія  проведення 
дослідження в Україні 
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Навіщо необхідне 
дослідження якості 
дошкільної освіти

Результати дослідження – підстава для формування 

освітньої політики, спрямованої на підвищення якості 
дошкільної освіти, зокрема:

оновлення змісту 
дошкільної освіти

оновлення методичних 
рекомендацій щодо 
організації освітнього 
процесу 

підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників   

приєднання до світової 
професійної спільноти у 
сфері дошкільної освіти
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Як відбувається 
дослідження за методикою 
ECERS-3

Метод: спостереження

Тривалість: 3 години

● у найактивнішу частину дня, коли присутня більшість дітей;

● додатковий час можна використати, але для детального 

вивчення матеріалів і простору для розвитку великої моторики.

Процедура: у групі перебувають діти віком від 3 до 5 років. 

Педагогів та адміністрацію закладу  не залучають до опитування. 

До початку спостереження з’ясовують програму та робочий 

навчальний план.
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Як проходить 
спостереження?

Експерт:

завжди перебуває там, де група, за якою 

ведеться спостереження

ставить запитання, уточнює, вивчає розклад ДО 

спостереження

не бере до уваги додаткові гуртки, проведення 

свят тощо, а оцінює звичайний день дитячого 

садка
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HOMEPPT模板网
WWW.HOMEPPT.COM/tubiao/  

дослідження компонентів 
освітнього процесу в ЗДО 

(діяльність, взаємодія, середовище)

оцінювання умов для 
пізнавальної діяльності дитини

врахування особливостей 
різних видів освітніх програм

ОСОБЛИВОСТІ 
ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ 
ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В ЗДО 
ЗА ШКАЛОЮ 

ECERS-3
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ECERS – міжнародна методика з 
оцінювання дошкільного освітнього 
середовища

ECERS-3 містить:
● 6 підшкал
● 35 параметрів
● 468 індикаторів

За ними експерти оцінюють якість 
освітнього середовища в дитячих 
садках

підшкала підшкала підшкала

шкала

підшкала підшкала підшкала

параметрпараметр параметр

індикатор індикатор індикатор

35

468

4. Особливості оцінювання якості 
освітнього процесу в ЗДО за шкалою 
ECERS-3
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Під час дослідження експерти 
спостерігають за тим, як 

влаштовані: 
простір і 
вмеблювання

повсякденні практики 
особистого догляду

види навчально-
пізнавальної діяльності

взаємодія

мовлення та 
грамотність

структурування програми
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Система оцінювання

Судження базуються лише на тому, що передбачено 

індикаторами кожного параметра шкали

оцінка здійснюється 
на основі 
побаченого під час 
спостереження
оцінюючи параметр 
завжди починають з 
цифри 1

Середній бал за підшкалою         сума балів за 
кожним параметром      кількість оцінених 
параметрів

позначка “НЗ” - не 
застосовується, а ставиться 
лише там, де це додатково 
передбачено та позначено 

оцінюють всі індикатори 
всіх параметрів шкали
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5. Переваги ECERS-3 для дітей та педагогів

★ зручність і доступність у користуванні меблями та ігровим 
обладнанням; 

★ достатньо простору для діяльності за інтересами;
★ змога створювати, а не копіювати;
★ є можливість робити власний вибір, мати альтернативу;
★ врахування співучасті дітей з особливими освітніми потребами у 

житті групи;
★ розпорядок дня у закладі дошкільної освіти враховує потреби й 

запити дітей, а не потреби дорослих або програми.

ПЕРЕВАГИ ECERS-3 ДЛЯ 
ДІТЕЙ
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Потреби дітей

Емоційне 
виховання та 
просоціальн
ий розвиток

Особистісний 
розвиток 

дитини через 
гру та 

мовленнєву 
діяльність

Безпека і 
захист 

здоров'я 
дітей
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ПЕРЕВАГИ ECERS-3 ДЛЯ 
ПЕДАГОГІВ

★ інструментарій дає змогу побачити прогалини, які мають місце 
в освітньому процесі задля їх подальшого усунення;

★ переосмислення ролі педагога у закладі дошкільної освіти;
★ створення і забезпечення унікального безпечного, 

сприятливого та комфортного освітнього середовища для 
розвитку дітей;

★ відповідальне ставлення до індивідуальних особливостей і 
потреб кожної дитини;

★ можливість на академічну свободу та гнучкість в освітній 
взаємодії.
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Авторська група розробників Базового компонента дошкільної освіти 
(Державного стандарту дошкільної освіти) 
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Дякуємо за увагу!
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