
Комплект інформаційних матеріалів для українців щодо дошкільних 

навчальних закладів 

 

Виховання та освіта дітей молодшого віку в Англії не носять обов’язкового характеру, 
проте доступні для всіх дітей віком від 0 до 5 років, включно з дітьми з особливими 
освітніми потребами або інвалідністю (SEND). Крім того, ігрові заходи доступні в 
ранкових клубах, у групах подовженого дня, а також передбачені ігровими планами під 
час канікул. Здебільшого такі заходи влаштовуються приватними компаніями або 
благодійними організаціями, але вони офіційно зареєстровані, а їхня діяльність 
регламентована. 
Батьки або опікуни самі вирішують, чи потрібно їхній дитині відвідувати такі заходи, а 
також можуть вибирати, який вид активності їм підходить найкраще. 
Освіта дітей молодшого віку в Англії ґрунтується на ігровому підході, тому ви можете 
очікувати, що свій час дитина проводитиме за різними іграми в приміщенні та на вулиці. 
Навчання дітей молодшого віку відповідає урядовому регулюванню, що стосується таких 
питань, як: 

• кількість і кваліфікація персоналу; 

•  безпека дітей; 

• навчальний план. 
 

Варіанти навчальних закладів 
 
Ясла-садок: зазвичай працює протягом року (крім державних свят) з 08:00 до 18:00. 
Сюди беруть дітей віком від 0 до 5 років, а також старших дітей протягом канікул або 
після закінчення уроків. Їжа та легкі закуски зазвичай входять у вартість. 
 
Дитячий садок: зазвичай працює протягом навчального року з 09:00 до 15:00. Сюди 
беруть дітей від 2 до 5 років. Заняття можуть проходити вранці, по обіді й інколи 
протягом усього дня. Зазвичай дітей не годують у дитячих садках, тому вас можуть 
попросити зібрати обід своїй дитині, якщо вона залишається на весь день. 
 
Няня: офіційно зареєстровані няні — це професійні самозайняті особи, що надають 
послуги з нагляду за дітьми інших людей, працюючи в себе вдома. Вони працюють із 
невеликою кількістю дітей у своєму будинку та часто наглядають за дітьми різного віку. 
Няні можуть адаптуватися під потреби дітей і пропонують варіанти виховання, що 
підходять багатьом сім’ям. Подібно іншим навчальним закладам діяльність нянь 
регулюється та перевіряється. Деякі няні можуть пропонувати фінансовані навчальні 
заняття для дітей віком 2, 3 та 4 роки. 

Групи подовженого дня та клуби під час канікул: зазвичай працюють із 15:30 до 18:00 
та часто розташовані на території школи. Відвідування таких клубів передбачає оплату, 
у яку зазвичай входять легкі закуски та напої. Подробиці можна дізнатися в школі, яку 
відвідує ваша дитина. 

 



Програма заходів і харчування під час канікул (Holiday Activities and Food, HAF) у 
Кембріджширі (Cambridgeshire). Програма HAF пропонує фінансовані місця для дітей 
шкільного віку (4—16 років) під час великодніх, літніх та різдвяних канікул. За потреби 
організовується транспорт. Ви можете вибрати з багатьох планів на час канікул, які 
пропонують дітям можливість грати з іншими дітьми, брати участь у різних цікавих 
заходах, спортивних змаганнях чи театральних виставах, а також їсти здорову їжу. Кожен 
план передбачає присутність дорослих, які пройшли підготовку для роботи з дітьми та 
надання їм підтримки. 
Щоб дізнатися, чи маєте ви право брати участь у цій програмі, та отримати більше 
інформації, надішліть лист на адресу електронної пошти команди HAF: 
HAF@cambridgeshire.gov.uk 
 
 
Як знайти заклад для виховання та навчання дітей молодшого віку 
Відвідайте вебсайт https://bit.ly/DirectoryCCC 
або  
зателефонуйте на номер 0345 045 1360 
 
Як фінансуються дошкільні навчальні заклади? 
Кожна 3-річна дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад протягом 
15 годин на тиждень із того навчального року, який розпочинається після 3-го дня 
народження дитини. Уряд повністю фінансує таке навчання. 
 
Залежно від вашого фінансового становища ваша дитина також може мати право на: 

• фінансування 15 годин навчання з того навчального року, який розпочинається 
після 2-го дня народження; 

• фінансування 30 годин навчання з того навчального року, який розпочинається 
після 3-го дня народження. 
 

Дізнатися більше про фінансування навчання, на яке має право ваша дитина, можна на 
вебсайті www.childcarechoices.gov.uk 
 
Діти з особливими освітніми потребами або інвалідністю (SEND) 
Дошкільні навчальні заклади часто надають підтримку дітям з SEND та можуть подавати 
заявки на додаткове фінансування, щоб допомогти вашій дитині. Якщо ваша дитина має 
SEND та вам потрібна консультація щодо дошкільних навчальних закладів, напишіть 
листа на адресу електронної пошти ey.send@cambridgeshire.gov.uk. 
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