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Одним з ключових завдань колективу закладу є своєчасне та якісне 

виконання вимог освітніх програм, підготовка дітей старших груп до 

навчання у школі. Відповідно до статі 2 Закону України «Про дошкільну 

освіту» про Базовий компонент дошкільної освіти України, Постанови 

Кабміну від 14.12.2011 № 1283 «Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу якості освіти», річного плану роботи закладу з метою отримання 

необхідної інформації щодо сформованості життєво важливих умінь і навичок 

дітей, системи їх ціннісних ставлень до світу та самого себе, вивчення 

результатів освітньої роботи з дітьми раннього віку в закладі проводиться три 

рази на рік (вересень, січень, травень), а в старших групах - двічі на рік 

(вересень, травень) за освітніми напрямами у межах Базового компонента. 

Оцінка здійснюється за 4-ма рівнями (високий, середній, достатній, 

початковий). 

У 2021-2022 н.р. діагностику рівня виконання БКДО, з формування 

життєвої компетенції дошкільників «Моніторинг рівня сформованості 

компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності», було проведено 

лише за І півріччя навчального року (вересень-січень). 

Аналіз результатів показав, що діти всіх вікових груп мають різні 

показники успішності, у наявності розбіжність в результатах за різними 

освітніми лініями між різними групами. У загальному підсумку необхідно 

зазначити, що на початок навчального року в більшості груп найнижчі 

показники діти виявили за напрямами «Мовлення дитини», «Дитина в 

соціумі» «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Тому саме на них 

педагоги звернули більшу увагу, було заплановано та проведено навчальну 

роботу з даних напрямів. Порівняльний аналіз наведено у зведеній таблиці 

«Визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами у межах Базового 

компонента за 2021-2022 н. р. у ЗДО №6 «Крунк» (вересень-січень). 

Рівні засвоєння по ЗДО: 

 Вересень % Січень % Травень % 

високий    23 24 - 

достатній    52 53 - 

середній    19 21 - 

початковий    6 2 - 

 

Слід зазначити, що станом на січень 2022 початковий рівень було 

виявлено у групах з найнижчою відвідуваністю дітьми закладу, переважно в 

групах раннього віку, де основною причиною тривалих пропусків є 

перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною. А також причинами 



невідвідування закладу є стан здоров’я дітей, вимушена самоізоляція 

вихованців під час хвороби батьків та персоналу закладу на COVID-19. 

Резервом в роботі залишилось неможливість проведення щорічного 

обстеження дітей старшого дошкільного віку з метою визначення рівня 

готовності до шкільного навчання практичним психологом. А також 

проведення моніторингу та узагальнення результатів сформованих 

компетентностей в травні, з причини введення воєнного стану в Україні та 

тимчасового призупинення освітнього процесу в закладі. 

У листопаді 2021 року було проведено тематичне вивчення: «Стан 

організації освітнього процесу з екологічного виховання дошкільників».  

Результати тематичного вивчення показали, що в закладі дошкільної 

освіти створенні належні умови, щодо організації роботи з екологічного 

виховання дошкільників. Робота з даного питання ведеться на достатньому 

рівні і відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та 

програмі розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», 

відповідно освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі. Під час 

тематичного вивчення даного питання грубих порушень не виявлено, мали 

місце невеликі недоліки організаційного характеру, які були усунені до 

закінчення перевірки.  

У лютому 2022 року було проведено комплексне вивчення питання 

«Стан організації життєдіяльності дітей у групі № 7 (молодшого віку) 

«Сонечко» (вихователі Н. Кожевникова, Л. Соменко, помічник вихователя 

Ю. Музика). За результатами вивчення встановлено, що у даній групі 

створено належні умови для здійснення освітнього процесу, забезпечені 

умови для повноцінного, різнобічного, пізнавального розвитку і виховання 

дітей дошкільного віку з урахуванням карантинних обмежень.  

Щоденно, відповідно до плану та вимог карантину, здійснювався 

оперативний, попереджувальний, епізодичний, порівняльний та інші види 

внутрішнього контролю, результати якого оприлюднені та узагальнені в 

картках педагогічного аналізу й контролю, протоколах нарад, в довідках, 

наказах, висновках та пропозиціях. 
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