
(Ukrainian) 

Загальні питання, які потрібно поставити 
опікунові по догляду за дитиною
Якісні програми по догляду за дитиною допомагають дітям почуватися у безпеці та отримувати 
підтримку й турботу. Такі програми підтримують навчання і розвиток дітей, вибудовуючи 
відносини із сім’ями та вихователями, а також створюють цікаві та сприятливі умови, які 
допомагають дітям розвиватися та рости.

Використовуйте ці питання у пошуку якісних програм по догляду за дитиною, які б 
відповідали вашим потребам та потребам вашої дитини.

ВАРТІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ
1. У вас є місце для моєї дитини? (Якщо ні, то чи є список очікування, і 

наскільки він довгий?)

2. Яка вартість? Чи є додаткові збори? (Попросіть вихователів 
пояснити додаткові витрати, наприклад, витрати на свята, період 
хвороби, якщо пізно забрали дитину або плата за розгляд заяви).

3. Чи є доступні субсидійовані місця в цьому центрі?

4. Ви пропонуєте реєстрацію на повний та неповний день?

5. Наскільки гнучкий час підбирання/висаджування?

6. Як вихователі спілкуються з батьками, і коли батькам можна відвідувати?

ФАКТ: 

Ви можете обрати догляд 
у ліцензованому центрі 
або догляд на дому. 
Деякі домашні опікуни 
по догляду за дитиною 
пов’язані з ліцензованими 
агентствами, інші – 
неліцензовані. Витрати 
різняться.

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

1. Чи є у вас ліцензія?

2. Про скількох дітей ви піклуєтеся?

3. Як ви забезпечуєте здоров’я дітей? (Наприклад, сон, чистоту).

ФАКТ:

Неліцензовані опікуни 
по догляду за дитиною 
не можуть піклуватися 
більше ніж про п’ятьох 
дітей у своєму будинку. 
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4. Що відбувається, коли дитина захворіла? (Наприклад, дитину відправляють додому чи дають ліки).

5. Які у вас є заходи безпеки? (Наприклад, вогнегасник, детектори диму / чадного газу, аптечка, захисні 
ворітця і заглушки для розеток).

6. Який у вас план невідкладної евакуації?

7. Чи ви маєте план дій при анафілаксії для дітей з важкою формою алергії?

ЇЖА ТА ХАРЧУВАННЯ 

1. Які перекуси та страви ви готуєте?

2. Ви готуєте їжу на місці, чи вам її привозять?

3. Чи є продукти, які заборонено приносити? (Наприклад, горіхи або інші алергени)

4. Чи можете ви задовольнити дієтичні потреби нашої сім’ї?

5. Чи є холодильник для грудного молока, і чи є графік годування?

ШУКАЙТЕ: 
Плани їжі, які включають 
всі 4 групи продуктів.

НАВЧАННЯ ТА ГРА 

1. Що моя дитина робитиме протягом дня?

2. Яким чином ігрові матеріали підтримують навчання, творчість та 
соціальну взаємодію?

3. Як ви заохочуєте ігри всередині та на свіжому повітрі? Скільки часу 
проводите надворі?

4. Як різні культурні традиції включені у програму?

5. Як члени сім’ї беруть участь у програмі?  

6. Що відбувається, коли дитина злиться або засмучена?

ШУКАЙТЕ:
• Умови, де 

підтримується 
навчання дітей через 
ігри та дослідження.

• Умови, де вітається 
та заохочується 
залучення сім’ї.

ВИХОВАТЕЛІ ТА КВАЛІФІКОВАНІ ФАХІВЦІ 
1. Яку освіту чи кваліфікацію мають працівники та опікуни? 

(Наприклад, ліцензований вихователь дітей раннього віку)

2. Чи має хтось на місці сертифікат на проведення серцево-легеневої 
реанімації та надання першої допомоги?

3. Що відбувається, коли працівник або опікун хворий або відсутній?

ШУКАЙТЕ:
Працівників або опікунів, 
які мають освіту чи 
кваліфікацію пов’язану з 
роботою з дітьми.


	Загальні питання, які потрібно поставити опікунові по догляду за дитиною
	ВАРТІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ
	ФАКТ: 

	ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА
	ФАКТ:

	ЇЖА ТА ХАРЧУВАННЯ 
	ШУКАЙТЕ: 

	НАВЧАННЯ ТА ГРА 
	ШУКАЙТЕ:

	ВИХОВАТЕЛІ ТА КВАЛІФІКОВАНІ ФАХІВЦІ 
	ШУКАЙТЕ:





