
 Дополнительно 

Результати моніторингу 

 

Аналітичний звіт першого моніторингового дослідження 

дітей старшого дошкільного віку 

в дошкільному підрозділі Саївського НВК 

 

Термін проведення 16.10.2018– 31.11.2018 навчального року. 

 

Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними 

з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність 

до наступної ланки освіти — початкової школи і життя в сучасному соціумі. 

Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і 

співставити фактично досягнуті результати із очікуваними, що необхідно для 

коригувально-розвивальної роботи з дітьми, дає змогу кваліметричний підхід до 

організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою 

кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г. В.). Крім 

того, такий підхід сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого 

розкриття потенційних можливостей кожної дитини. 

Відповідно до плану роботи щодо проведення моніторингових досліджень у 

2018-2019 навчальному році в дошкільному підрозділі Саївського НВК було 

проведено моніторингове дослідження з дітьми старшої підгрупи в кількості – 3 

дітей. 

 

Мета вивчення: отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та 

вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати із очікуваними, 

що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми . 

 

Методи вивчення : спостереження за дитиною, аналіз відповідей, продуктів 

дитячої діяльності, бесіди, реєстрація отриманих даних , інтерпретація отриманих 

даних. 

 

Об`єкт вивчення : діти старшої підгрупи. 

 

Вивчення було проведено за факторами оцінювання. Факторами оцінювання є 

зміст освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, що містять сумарний 

кінцевий результат набутих компетенцій випускником дошкільного  підрозділу  

перед вступом його до школи: 

• фізичний розвиток і здоров'я дитини; 

• соціальний розвиток; 

• природничо-екологічний розвиток; 

• предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток; 

• ігрова діяльність; 

• сенсорно-пізнавальний розвиток; 

• мовленнєвий розвиток. 



Кожен фактор електронного варіанта кваліметричної моделі містить критерії, 

що відповідають тим видам компетенцій, яких набувають діти в межах 

зазначеного фактора.  

 

Висновки: 

 

За висновками першого оцінювання маємо такі результати: високий рівень 

розвитку. 

Отже моніторинг показав, що  розвиток дітей є достатній. 

Найкраще сформована в дітей родинно-побутова компетенція, а найгірше -  

математична  компетенція. 

 

Пропозиції: 

 

Аналізуючи за кожним критерієм, чітко простежуються слабкі сторони, 

конкретні напрямки, над якими потрібно попрацювати, щоб підвищити якість 

своєї роботи над розвитком компетенції кожної дитини.  

Для цього потрібно вихователям дошкільного підрозділу розробити план 

індивідуальної роботи з дітьми. 

 


