
  

Результати атестації педагогічних працівників 

у 2020-2021 навчальному році 
Атестація педагогічних працівників закладу здійснювалася згідно з 

законодавчо – нормативною документацією стосовно атестації педагогічних 

працівників. Відповідно до Типового положення  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 від18.09.2020 № 216 

к/тр «Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів освіти 

Вознесенівського району» у 2020/2021 навчальному році, наказу ЗДО «Про 

атестацію педагогічних працівників ЗДО № 162 у 2020/2021навчальному році»  

У 2020/2021 навчальному році була створена атестаційна комісія І рівня 

при закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  комбінованого типу №162  

Запорізької міської ради Запорізької області. 

 Атестаційна комісія І рівня створена наказом директора ЗДО №162  «Про 

проведення атестації педагогічних працівників ЗДО у 2020/2021 навчальному 

році та створення атестаційної комісії». 

 Атестація базувалася на принципах: 

- демократизму; 

- гуманності та доброзичливого ставлення; 

- об’єктивності; 

- відкритості; 

- загальності; 

- всебічності; 

- систематичності; 

- колегіальності; 

- доступності та гласності; 

- без перервної освіти і самовдосконалення. 

В ЗДО № 162 була проведена атестація педагогічних працівників, 

метою якої було:  

- активізація творчої професійної діяльності; 

- стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти; 

- якісної роботи; 

- підвищення відповідальності за результати навчання і виховання; 

- забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи. 

Протягом 2020/2021 навчального року було атестовано 5 педагогів, що 

складає 16% від загальної кількості педагогічних працівників. 

 В ході атестації 3 педагогам було підвищено кваліфікаційну категорію, 1 

педагогу підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію, 1 педагогу 

підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «вихователь-методист». 

Атестаційною комісією І рівня при закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

 комбінованого типу №162  Запорізької міської ради Запорізької області було 

атестовано – 5 педагогічних працівника. 



 Присвоєно кваліфікаційну категорію: 
«спеціаліст ІІ категорії» – 2 

 тарифного розряду  «11»: –1 

  Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії та педагогічного звання: 
«спеціаліст вищої категорії» –1 

 тарифного розряду  «11» та звання «вихователь-методист»: – 1 

Клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти 

Запорізької міської ради про атестацію педагогічних працівників ЗДО №162 не 

порушувалось. 

 Позачергово проходили атестацію – 0 

Порушень Випадків перенесення атестації – 0 

Вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників не 

було. 

 Педагоги, які атестувалися протягом 2020/2021 навчального року 

узагальнили такі досвіди роботи: 

 «Впровадження елементів STREM – освіти в освітній процес з дітьми із 

затримкою психічного розвитку» (досвід вихователя Авдалян Т.С.). 

 Практичний посібник «Збірничок – ігровичок». Дидактичні ігри з 

ліхтариками та LEGO – цеглинками, як інноваційний підхід до формування 

мовленнєвої грамотності старших дошкільників із ЗНМ (досвід вчителя-

логопеда Колокол О.А.). 

«Квест – ігри в освітній діяльності з дошкільниками» (досвід вихователя 

Голубенко О.М.). 

«Використання дидактичних ігор в системі роботи вчителя логопеда на 

заняттях з розвитку мовлення» (досвід вчителя-логопеда Усенко О.С.). 

Звіт про результати моніторингу якості освітнього процесу 

відповідно до вимог комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні 

роки» та Базового компонента дошкільної освіти 
На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу 

МОНУ від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження порядку проведення 

моніторингу якості освіти», визначених Базовим компонентом дошкільної 

освіти  був  проведений моніторинг якості освітнього процесу. 

 Ключовим етапом моніторингу якості сформованих у дітей знань є 

виявлення найбільш сформованих їх компетенцій відповідно до вимог базового 

компоненту дошкільної освіти. 

  Моніторингове дослідження розвитку дітей проведено у всіх  вікових 

групах закладу дошкільної освіти. Педагогічне вивчення розвитку дітей 

здійснювалося згідно з термінами плану роботи  у 2020/2021 навчальний рік. На 

педагогічних годинах проаналізовані результати та динаміка змін у розвитку 

дошкільників, виходячи з чого були внесені корективи в освітній процес, як 

індивідуально для кожної дитини, так і всієї групи в цілому.  

За результатами спостережень встановлено, що кількість дітей раннього 

віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку зросла, порівняно з 

початком навчального року, на 14%, кількість дітей з низьким рівнем розвитку 

зменшилась на 10%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з 

художньо-мовленнєвої діяльності. Ознайомлення з довкіллям та природою 



складає 29%. Діти середнього рівня добре орієнтуються в найближчому 

оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення 

дітей. 

В групі молодшого дошкільного віку зросла кількість дітей, які мають 

середній та достатній рівень показників з освітніх напрямків «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини». 

Поряд з тим виявлено невисокий показник динаміки компетентності дітей в 

освітніх напрямах «Мовлення дитини» та «Особистість дитини». на середньому 

рівні залишаються компетенції в освітніх лініях «Дитина в соціумі». 

Моніторінг знань та навичок за напрямами розвитку у дітей середнього 

дошкільного віку показав, що найкращі результати належать таким освітнім 

напрямам, як: «Дитина в світі культури» - 75% і «Гра дитини» - 80%, що вказує 

на те, що літи здатні до вільної емоційно-насиченої, спонтанної активності з 

власної ініціативи. Також позитивні зрушення відбулися в освітніх напрямах 

«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». 

Моніторінг набутих компетентностей в логопедичній групі 5 року життя 

засвідчує, що 1 (10%) дитина має високий рівень розвитку відповідно до віку, 4 

(40%) дітей мають достатній рівень розвитку, 4 (40%) дітей мають середній  

рівень розвитку і 1 (10%) дитина початковий рівень розвитку за всіма освітніми 

напрямами Базового компоненту дошкільної освіти. 

Моніторінг освітніх компетенцій вихованців групи ЗПР 5 року життя 

засвідчує, що 5 (41%) дітей мають середній рівень розвитку  за всіма освітніми 

напрямами Базового компоненту дошкільної освіти та 7 (59%) дітей мають 

початковий рівень розвитку. Високий та достатній рівень відсутній. Вихованці 

цієї групи потребують додаткової уваги педагогів з розвитку пізнавальних 

процесів, мовлення, логіко-математичного та фізичного розвитку. 

Порівняльний аналіз результатів діагностики вихованців групи старшого 

дошкільного віку на початок та кінець 2020/2021 навчального року свідчить про 

позитивну динаміку якісних змін. Так показники компетенцій з освітніх ліній 

«Особистість дитини», «Дитина в світі культури», «Дитина у природному 

довкіллі» зросли в середньому на 26%. 

Високі результати мовленнєвої компетентності, пізнавальної та ігрової 

показали вихованці логопедичної групи 6 року життя. На 7% зменшилась 

кількість дітей, які мають низькі показники компетенції з різних розділів 

програми. 

Результати обстежень вихованців  логопедичних груп 6 та 7 років життя 

показали значну динаміку на покращення засвоєння дітьми знань, вмінь та 

навичок. По загальним показниках – відсутній низький рівень, що говорить про 

результативність роботи педагогів обох груп. Аналіз результатів моніторингу в 

групах ЗПР 6 та 7 років життя показав повільну динаміку у покращенні 

засвоєння дітьми знань з різних розділів. 

З метою визначення рівня готовності дошкільників до школи, було 

проведено моніторинг стану готовності дітей старшого дошкільного віку до 

навчання в школі. Моніторинг стану готовності дітей до навчання в школі 

показав, що за психологічними критеріями з усіх обстежених дітей – готові до 

шкільного навчання – 95%.  


