
В Німеччині існують два види офіційного регулярного 

догляду за дітьми, що регулюється за допомогою 

держави: дитячий мінісадок (Kindertagespflege) і 

дитячий садок (Kindergarten). 

Догляд за дітьми за допомогою няні називається 

дитячим мінісадком. У дитячому садку кількість 

дітей у групах є більшою. Майже 

усі діти від 3 років відвідують 

дитячий садок. Менші відвідують ясла або 

знаходяться під опікою няні. 

Час для батьківських справ 
Батьки мають багато справ. Вони працюють або знаходяться у пошуках місця праці 
чи освіти. Вони піклуються про своє помешкання та власну родину. Щоб жити в 
Німеччині, варто теж вчити німецьку мову та відвідувати курси. Для цього батьки 
потребують часу, впродовж якого їхніми дітьми добре і надійно опікуватимуться. В 
цьому випадку Вам не потрібно непокоїтися про Ваших дітей, бо Ви знатимете, що з 
ними все гаразд.

ukrainisch

Освіта та гра для дітей
Діти хочуть бавитися. Вони хочуть навчатися та зростати. Під час гри 
дітлахи вчаться всього, чого вони потребуватимуть у майбутньому. Няні 

допомагають їм розвиватися і всіляко 
сприяють у цьому. Спілкуючись з іншими 
дітьми та вихователями, діти мають 
змогу швидше засвоїти німецьку мову. 

Kinderbetreuung 
für Kinder ab 1 Jahr: 
Kindertagespflege

Догляд за дітьми 
від 1 року: дитячий 
мінісадок

З іншими дітьми в нечисельній групі бавитися та навчатися. Надійно та 
регулярно діти знаходяться під доглядом висококваліфікованої няні. Це — 
дитячий мінісадок. Тут діти добре почуваються.

“Відправка нашої 
дитини до няні сприяла 
добрій підготовці до 
школи.”

“Наш старший син (4 
роки) перебуває в одній 
групі разом з нашою 
молодшою донькою (1 
рік) під наглядом тієї 
самої няні. Ми дуже 
задоволені”.

„Через те, що групи є 
невеличкими, наша няня 
мала змогу індивідуально та 
гнучко підходити до потреб 
дітей та йти назустріч 
побажанням батьків “.



www.bvktp.de/info

Як знайти няню?
Інформацію про няню можна отримати від офіційних урядових установ, як-то Відділ у справах молоді (Jugendamt) 
або Спеціалізоване обслуговування (Fachdienst). Усі діти у Німеччині мають право на освіту, виховання та опіку, 
вони можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади, навіть якщо їхні батьки не працюють.

Як виглядає повсякденний день в дитячому мінісадку? 
Вранці батьки приводять своїх дітей до дитячих мінісадків. Після цього діти зазвичай разом 

снідають. А потім вихователь бавиться та співає разом з малюками.

Няня допомагає також дітям розвивати їхні мовленнєві навички, заохочує їх до 
навчання та гуляє з ними надворі. Малюки вчаться завдяки цьому важливим 
речам, як, наприклад, правилам дорожнього руху, спостерігати природу та 
навколишнє середовище. Під час гри у приміщенні дітлахи розвивають свої 

навички. 

Вони привчаються до буденного розкладу, їсти та спати у дитячому мінісадку. 
Няня змінює також пелюшки малюкам. Пізніше дітей 

забирають додому. Вихователь у дитячому мінісадку виконує ті ж самі функції, 
що й у звичайному дитячому садку. Тут дітлахи добре почуваються, охоче 
проводять час з іншими дітьми та розвиваються. 

Ким є няня? 
Під наглядом няні діти мають змогу бавитися та навчатися. Ними добре 
опікуються в той час, коли батьки займаються іншими важливими справами. 
Персонал закінчує спеціальні курси, щоб мати відповідну кваліфікацію та 
бути в змозі піклуватися про дітей. Вони мають дозвіл на працю від Відділу у 
справах молоді (Jugendamt) і контролюються ним регулярно. 

Няні супроводжують дітей під час їхнього розвитку і сприяють цьому в 
найважливіших для малят напрямках. Старших дітей добре готують до школи. 
З вихователем дитячих мінісадків кожна дитина є у безпеці. Групи складаються 
максимально з 5 дітей, що дозволяє звертати багато уваги на побажання дітей та їхніх 
батьків.  

Скільки коштує догляд?
У кожному регіоні до питання, скільки батьки мають платити за догляд за їхніми дітьми, підходять дещо по-різному. 
Це залежить від того, скільки вони заробляють. Якщо батьки не мають багато грошей, їм не треба нічого платити. 
У певних регіонах догляд за дитиною є безкоштовним для усіх. 

За роз‘ясненням зверніться до Ваших місцевих установ: Відділу у справах 
молоді (Jugendamt) або Спеціалізованого обслуговування (Fachdienst).

Подальша інформація

„Няня нашого сина дуже швидко 
встановила з ним тривалий 
та безпечний контакт і він із 
задоволенням до неї ходив“

„Для нас як для батьків 
дуже важливо, що 
держава та держустанови 
уможливлюють нам доступ 
до догляду за дітьми“
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