
Дитячий садок для 
трирічних дітей 
Нашим дітям потрібно якнайкраще 
розпочати життя, щоб вони могли 
втілити свої заповітні мрії



 

Уряд штату Вікторія інвестує майже 5 
мільярдів доларів протягом десяти 
років для запровадження 
універсального «Дитячого садку для 
трирічних дітей», що буде 
фінансуватися державою – і тепер він 
доступний по всьому штату. 
Це означає ще один рік навчання, 
зростання, ігор і заведення друзів для 
дітей у Вікторії. 
Діти, які з трирічного віку братимуть участь у 
якісній дитсадковій програмі, матимуть 
більше позитивного впливу на навчання, 
розвиток, здоров’я і добробут. 

Маленькі діти вивчають
навколишній світ завдяки грі
Навчання, засноване на грі – найкраще 
навчання для маленьких дітей. Воно надає 
дітям можливість використовувати уяву, 
покращувати мовні навички та знання щодо 
цифр і закономірностей. Вони також 

вчитимуться налагоджувати стосунки з 
іншими, ділитися, слухати і поратися зі своїми 
емоціями. 

Усі діти у Вікторії мають доступ до

дитячого садку і цей доступ

фінансується державою
Починаючи з р діти по всьому штату

щотижня матимуть доступ до якнайменше

п яти годин програми дитячого садку що

фінансується державою До р ці години

зростуть до годин на тиждень

Незалежно від того де ваша дитина

відвідує дитячий садок вчителі і

кваліфіковані вихователі будуть вести
ці програми
Діти можуть відвідувати програму дитячого 

садку або у центрі продовженого дня (центрі 
догляду за дітьми дошкільного віку – т.зв. 

), або у відокремленому дитячому 

садку. 
 

 

 

Маленькі діти вивчають навколишній світ завдяки грі 

Вони вчаться налагоджувати стосунки з іншими ділитися слухати і

поратися зі своїми емоціями 
У програмі дитячого садку діти використовують гру, щоб 
покращувати мовні навички та знання щодо цифр і
закономірностей 

Вчителі і вихователі допомагають дітям ставитися до навчання з
цікавістю, креативністю і впевненістю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Програми дитячого садку можуть пропонуватися у різних оточеннях
 
 

Відокремлені дитячі садки Програми дитячого садку 
Діти відвідують програму дитячого садку 
протягом певних днів і годин 

Центри продовженого дня 

Програми дитячого садку 
Діти відвідують програму дитячого садку, яка є 
частиною їх перебування у центрі продовженого 
дня 

Освіта і догляд 
Центри продовженого дня надають послуги 
розвитку дітей дошкільного віку і догляду за 
дітьми віком від 0 до 6 років 

 

 

Усі програми дитячого садку що фінансуються

державою повинні відповідати державним

правилам щодо безпеки і якості і розроблені

згідно Загальних принципів навчання і розвитку

дітей дошкільного віку у Вікторії

Центр продовженого дня може пропонувати цілий 
день освіти і догляду, включно із програмою 
дитячого садку. Вчителі ведуть таку програму 
дитячого садку, і вона є інтегрованою із 
додатковими годинами освіти і догляду. Коли це є 
відокремлена послуга, програма дитячого садку 
пропонується лише протягом певних днів і годин. 
Ці дні і години встановлює дитячий садок. 

Рішення щодо того куди записати вашу

дитину залежить від того які послуги

доступні у вашій спільноті і від того що є

найкращим для вас і вашої дитини

Оформлення вашої дитини в

універсальний Дитячий садок для

трирічних дітей що фінансується

державою
Поговоріть із вашим місцевим центром, що надає 
послуги дитячого садку, дізнайтеся про їх процес 
оформлення і години роботи, відвідайте центр і 
познайомтеся з працівниками. Зайдіть на 

, щоб 

знайти місцевий дитячий садок і дізнатися про те, 
як обрати послуги, що найкраще пасують вашій 
родині 
Коли ви обираєте якісний центр, де надаються 
послуги дитячого садку, ваша дитина отримає 
максимальну користь із відвідування дитячого 
садку. Ви можете переглянути рейтинги якості 

надання послуг на  

Коли розпочати універсальний

Дитячий садок для трирічних дітей

що фінансується державою
Більшість центрів відкриває процес оформлення за 
рік до того, як дитина починає програму дитячого 
садку. Отож, вам слід подумати про оформлення, 
коли вашій дитині виповниться два роки. 

Родини і опікуни дітей, народжених у місяці між 
січнем і квітнем, можуть обирати, в якому році 
дитина піде до універсального «Дитячого садку 
для трирічних дітей», що фінансується державою. 
Родини можуть вирішити, що їх дитина піде у 
дитячий садок наступного року, щоб прив’язати це 
до віку, коли дитина піде до школи. В той же час, 
іншим дітям буде два роки, коли вони почнуть 
програму. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячий садок для трирічних дітей



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діти, народжені між 1 січня і 30 квітня мають право піти в 

універсальний «Дитячий садок для трирічних дітей», що 
фінансується державою, або в тому році, коли їм виповниться 
три роки, або в наступному році, коли їм виповниться чотири. 

Можливо, що діти не зможуть відвідувати дитячий садок, 
допоки їм не виповниться три роки, якщо центр не в змозі 
дотриматися коефіцієнту співвідношення вихователів до дітей, 
яким два роки. 

Діти, народжені між 1 травня і 31 грудня, мають право піти в 
«Дитячий садок для трирічних дітей» лише в тому році, коли їм 
виповниться чотири роки, а у «Дитячий садок для 
чотирирічних дітей» в році, коли їм виповниться п’ять. 

 

 

 

 
 

Вік коли можна піти у дитячий садок
Дата народження 
дитини 

Нотатки

грудня р

квітня р

Родини можуть

обирати чи

розпочати школу у

р чи у р

Дитячий садок для

річних дітей

Дитячий садок для

річних дітей

Підготовчий клас 
клас 

клас

 
Дитячий садок для

річних дітей

Дитячий садок для

річних дітей

Підготовчий клас 
клас 

травня

грудня р

  
Дитячий садок для

річних дітей

Дитячий садок для

річних дітей

Підготовчий клас 
клас 

грудня р

квітня р

Родини можуть

обирати чи

розпочати школу у

р чи у р

 
Дитячий садок для

річних дітей

Дитячий садок для

річних дітей

Підготовчий клас 
клас 

  
Дитячий садок для

річних дітей

Дитячий садок для

річних дітей

Підготовчий клас 

травня

грудня р

   
Дитячий садок для

річних дітей

Дитячий садок для

річних дітей

Підготовчий клас 

* Ця дата у грудні є останнім днем 4-ої чверті у державних школах. Якщо у 
школі, яку обере родина, останній день 4-ої чверті буде раніше, тоді 
потрібно використовувати ту дату. 

Хто може допомогти відповісти на подальші 
питання стосовно «Дитячого садку для трирічних 
дітей» 

• Зверніться до вашого місцевого дитячого садку 
чи центру з надання послуг, включно із центром 
продовженого дня 

• Зверніться до вашої місцевої ради (local council) 
чи медичного працівника служби охорони 
здоров’я матері та дитини (maternal and child 
health nurse) 

• Зателефонуйте до телефонної служби допомоги 
батькам від Міністерства охорони здоров’я 
(Department of Health – DH) за номером 13 22 89 

• Надішліть електронний лист до 
  

Відвідайте  
 

mailto:3yo.kindergarten@education.vic.gov.au
http://www.vic.gov.au/kinder

