
Результати атестації педагогічних працівників 

у 2019-2020 навчальному році 

     Керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників» (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135), на виконання 

наказу територіального відділу освіти Вознесенівського району від 

19.09.2019 № 267р  «Про атестацію педагогічних працівників 

підпорядкованих установ та закладів освіти району у 2019/2020 

навчальному році», наказу ЗДО від 23.09.2019 № 154 «Про атестацію 

педагогічних працівників ЗДО № 162 у 2019/2020 навчальному році»     

      В ЗДО № 162 була проведена атестація педагогічних працівників, 

метою якої було: 

1. Забезпечити системну роботу щодо порядку проведення атестації 

педагогічних працівників, стимулювати цілеспрямоване безперервне 

підвищення рівня професійної компетенції педагогів ЗДО. 

2. Удосконалити систему оцінки рівня професійної діяльності педагогів, 

стимулювати зростання їх кваліфікації, створити сприятливі умови 

для розвитку творчої ініціативи. 

3. Забезпечити ефективність та якість освітнього процесу шляхом 

гуманізації та впровадження новітніх технологій. 

     У 2019-2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти 

було  атестовано 4 педагога, що складає 15 % від загальної кількості. До 

атестаційної комісії ЗДО № 162 було подано 4 заяви  на 

проходження  чергової атестації.  Атестація проходила у встановлені 

положенням терміни. 
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Звіт про результати моніторингу якості  освітнього процесу відповідно 

до вимог комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та 

Базового компонента  дошкільної освіти 

     Вивчення якості освітнього процесу та аналіз інформації про його 

результативність здійснювалось за допомогою педагогічного моніторингу. 

Моніторингом основних компетенцій дітей було охоплено 167 дітей, що 

склало 89 відсотків.   Вихованці ЗДО мають достатній рівень життєвих 

компетенцій з розділів: дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі,  особистість дитини, дитина в світі культури, дитина в 

природному довкіллі, мовлення дитини. 

   В групах раннього віку педагогічне оцінювання проводилось за системою 

показників нервово-психічного розвитку. 72% вихованців мають середній і 

достатній рівень, 28 % потребують особливої уваги з боку педагогів. 

Збільшилась на 8% кількість дітей які мають достатні і високі показники 

фізичного соціально-емоційного та сенсорного розвитку. Діти здобули 

знання відповідно програми та віку. Покращились показники у 

пізнавальному та мовленнєвому розвитку. 

   В групі молодшого дошкільного віку простежується позитивна динаміка 

порівняно із стартовою діагностикою: збільшилась кількість дітей із 

високим рівнем розвитку на 7%, достатнім – на 11%, знизилась кількість 

дітей з середнім рівнем на 12 % та низьким рівнем розвитку на 7 %. Зросли 

якісні показники компетенцій в освітніх лініях «Особистість дитини», 

«Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі», «Гра дитини». 

     У групах середнього дошкільного віку на 20% збільшилася кількість 

дітей, що мають високий рівень знань та на 10% зменшилась кількість 

дошкільників з середнім та низьким рівнем. підвищився рівень засвоєння 



програмового матеріалу з освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі 

культури».  Проте  потребує активізації роботи з мовленнєвого розвитку 

дітей через використання різноманітних сучасних та інтерактивних 

технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, 

підвищення якості мовленнєвої діяльності.  Є резерви в реалізації освітньої 

лінії «Гра дитини». 

       Порівняльний аналіз результатів діагностики вихованців груп старшого 

дошкільного віку  на початок та кінець навчального року дає можливість 

прослідкувати динаміку розвитку основних компетенцій дітей. Позитивну 

динаміку відзначено у 32 дітей, які поліпшили результати. Це 56% від 

загальної кількості дітей. Стабільну динаміку, тобто той самий рівень 

розвитку, що на початок навчального року показали 27 дітей (44%). 

Зворотна динаміка не виявлена у жодної дитини. 

        З вихованцями старшого дошкільного віку (група загального розвитку 

та логопедична 7 року життя) рівень розвитку визначався за допомогою 

кваліметричної моделі. Якісні зміни середніх показників у порівнянні з 

початком року  — 0,21. На кінець року середній показник  склав 0,77, що 

дорівнює достатньому рівню.  Високі та достатні показники випускники 

ЗДО показали в особистісно-оцінній, природничо- екологічній, художньо-

продуктивній, сенсорно-пізнавальній, математичній компетенціях. 

Сформованими на середньому та достатньому рівнях є компетенції: 

родинно-побутова, соціально-комунікативна, предметно-практична, ігрова, 

мовленнєва та комунікативна. 

 

 

 


