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Н А К А З 

28.05.2018р                                                                                       №12 
  

Про результати проведення моніторінгу 

рівня розвитку дошкільників та якості 

дошкільної освіти 

 

     Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік, 

згідно з графіком проведення контрольно-підсумкових занять, з метою 

визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному 

закладі в період з з 07.05.2018р. по 11.05.2018р, згідно наказу №9 від 

26.04.2018 року, були проведені контрольно – підсумкові заняття та 

педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових груп у 

розв’язанні пізнавальних та мовленнєвих завдань. 

     Основними завданнями моніторингу було: 

 

 своєчасне виявлення й оцінювання реального стану дошкільної освіти в 

старших групах, її відповідність державним вимогам; 

  

підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на 

потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;  

 

* максимально об’єктивне прогнозування, як можливостей так і процесу 

розвитку дошкільної освіти ДНЗ 

     В результаті діагностики з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з 

дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти, програми «Дитина», «Інструктивно-методичного листа 

«Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному 

закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного 

процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних 

документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення 

освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться 

на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються 

відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей. У всіх групах створене 

доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для 

проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке 

забезпечує різні види їх активності. 

     В обстеженні приймали участь 365 дітей. Результати представлені у 

зведеній таблиці: 
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№п/п Сфери життєдіяльності низький середній високий 

1 «Дитина у природному довкіллі» 12 301 52 

2 «Дитина у світі культури» 5 291 59 

3 «Дитина в соціумі» 5 270 90 

4 Фізичний розвиток 14 295 56 

5 «Мовлення дитини» 30 285 50 

6 «Гра дитини» 6 254 105 

7 «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі» 

20 275 70 

            На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що рівень 

знань дітей  -  88% .Діти вміють застосовувати здобуті знання на практиці. За 

підсумками моніторингу в середньому по ДНЗ високий рівень складає - 27%,  

достатній —  68%,, низький — 5 % дітей 

        Враховуючи вищевикладене, НАКАЗУЮ: 

        1. Неухильно дотримуватись вимог  методично-інструктивного листа 

МОН України «Про планування освітнього процесу  в дошкільних 

навчальних закладах»; 

2.Забезпечити виконання усіх розділів  програми «Дитина», враховуючи 

 результати моніторингу; організувати індивідуальну навчально-виховну  

роботу з дітьми, які мають низький  рівень розвитку,здійснювати 

диференційований підхід. 

Термін: до 31.08.2018 р. 

3. Використовувати  інноваційні технології щодо  мовленнєвого розвитку 

дітей; 

Термін: постійно  

4. Підвищити ефективність співпраці з батьками щодо розумового та 

психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи  та систематичного  

відвідування  дітьми ДНЗ;         

Термін:  до  31.08.2018 р. та постійно 

5. Використовувати в роботі з дітьми інтерактивні, інноваційні технології, 

передовий  досвід  педагогічних працівників ДНЗ міста. 

Термін: до  31.08.2018 та постійно  

6. Забезпечити якісну різнобічну  підготовку дітей до школи. 

Термін: до 31.08.2018 

                     Завідувач _____________________Рвачова А.А. 

 


