
Обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу 

дошкільниками відповідно БКДО 
 

З метою    педагогічного обстеження рівня засвоєння програмового 

матеріалу дошкільниками відповідно БКДО вихователям в вересні та квітні 

проведено моніторинг досягнення дітей ранніх, молодших, середніх груп  за 

показниками   всіх семи освітніх ліній.  Моніторинг рівня розвитку дітей 

проводився  під час звичайних для них видів діяльності: занять, гри, 

самостійної діяльності, прогулянки,  інших режимних моментів,  в  ході яких 

вихователі спостерігали за поведінкою дітей, особливостями їх спілкування, 

зацікавленнями, досягненнями тощо. Результати моніторингу дозволили 

педагогам якісно та результативно спланувати індивідуальну роботу, надати 

батькам конкретні методичні рекомендації та поради, як саме допомогти 

дитині в її розвитку з тих чи інших розділів програми. 

Педагогами старших груп №№3,8,9,12,15  двічі на рік було проведено 

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою 

кваліметричної моделі. Метою було отримати цілісне уявлення про рівень 

розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті резуль-

тати із очікуваними, використовуючи кваліметричний підхід до організації 

освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою 

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

Факторами оцінювання були зміст освітніх ліній Базового компонента до-

шкільної освіти, що містять сумарний кінцевий результат набутих 

компетенцій випускником дошкільного навчального закладу 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. 

Оцінювались якісні показники за допомогою кількісних балів. При внесенні 

показників до програми всі розрахунки відбувалися  автоматично і відображалися у 

Діаграмі та Портреті. 

При проведенні експертизи заповнювався Протокол, у якому в балах оцінювались 

компетенції дітей, орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти 

(знає, обізнана, розуміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє 

ставлення, оцінює). 

У результаті дослідження було встановлено, що з найбільш 

сформованих вимог освітньої лінії «Особистість дитини» є орієнтування в 

ознаках статевої належності та оперування займенником «Я» з вирізненням 

себе з поміж інших (95%). Це свідчить про сформованість самосвідомості 

(ідентифікації себе зі своїм «Я», адекватної самооцінки, домагання визнання 



іншими її чеснот, уміння співвідносити «хочу», «можу», «буду»; 

орієнтування в своїх основних правах і обов’язках), який характеризує 

високий ступінь психологічної зрілості дошкільника. Формування здорової 

особистості дитини   дошкільного віку визначено як процес засвоєння 

дитиною знань про здоров’я (когнітивний компонент), забезпечення 

прагнення бути здоровою (емоційно-мотиваційний компонент) і 

застосування цих знань та мотивації на практиці (діяльнісний компонент).  

Підтвердженням вищезазначеного є отримані під час дослідження 

результати, а саме: у 84% дітей сформована компетентність ціннісного 

ставлення до власного здоров’я, а у 16% зазначено часткове розумінням 

сформованості здорової особистості. 

Головне завдання реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» - 

розкрити дитині соціальний світ, допомогти їй здобути соціальний досвід та 

зрозуміти своє місце в соціумі як активного учасника. Не випадково освітня 

лінія нової редакції Базового компонента визначена першою серед інших 

одразу після освітньої лінії «Особистість дитини». Адже усвідомлення самої 

себе приходить до людини через ставлення до неї інших людей. 

З огляду на результати спостереження за дошкільниками можна 

зазначити, що 83% дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії з 

дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, а 17% 

дітей лише ситуативно готові взаємодіяти з дорослими людьми різного віку. 

Такий же відсоток дітей, а саме 83%, ініціюють дружні стосунки з 

тим, кому симпатизують, а 2% зовсім не схильні до міжособистісного 

спілкування. 

Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих 

здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності 

та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе 

в ньому. 

В підтверджені цьому свідчать наступні дані, які говорять про те, що 

майже 90% дітей зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, впізнають та 

називають різні види іграшок (94%), а також сприймають іграшки як образ 

предмета реального світу.  

Поряд з цим,практично четвертина вихованців лише частково 

виявляють імпровізацію, реалізовуючи власні ігрові задуми (18%) та 

дотримуються ігрового партнерства, поведінки та етикету спілкування (75%). 

Причиною такого стану самодіяльної творчої гри виступає руйнування 

процесу становлення провідної діяльності, а також відсутність навичок 

спільної взаємодії та спілкування з однолітками. 

Так, в цілому 75% дітей розуміють, що гра має сюжет, ініціюючи її 

початок, а 4% вихованців взагалі не вибудовують різні сюжети під час 

ігрової діяльності взагалі. 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового 

компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступних для 

дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, 

властивості та відношення предметів і об'єктів навколишнього світу. 



 Серед досліджуваних дітей, що мають високі показники вмінь та 

навичок порівнювати предмети за кольором, формою, величиною виявлено 

81%, а класифікувати предмети за їх кількісними та якісними ознаками 78% в 

цілому по групах. У 15% дітей зазначено часткове засвоєння вимоги щодо 
дослідницько - експериментальної діяльності. При цьому, 5% дошкільнят 

демонструють повну несформованість розвитку мисленнєвих операцій з 

матеріалізації математичних, логічних, часових відношень. 

Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною 

культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування 

мовою у різних життєвих ситуаціях. В результаті дослідження виявлено, що 

майже 65% дошкільників володіють опануванням фонематичним складом 

мовлення, 20% вихованців не розрізняють мовні та немовні, близькі та схожі 

звуки рідної мови та 10% дітей зовсім не здійснюють складовий аналіз слів. 

Набуття природничо-екологічної компетентності дошкільників 

відбувається в різних видах діяльності і потребує практичного засвоєння 

дітьми системи доступних природничих знань. Базовий компонент 

дошкільної освіти визначає зміст освітньої лінії «Дитина у природному 

довкіллі». 

Виховання в дошкільників любові до рідної природи починається з 

розвитку їх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та 

явища природи. Згідно з результатами спостереження, 70 % дошкільників  

обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним 

організмом, а 25% дітей лише частково мають загальні уявлення про життя 

людей на планеті Земля. Майже 68% дітей знають про необхідність 

дотримання людиною правил доцільного природокористування. Такий же 

відсоток дітей сприймають природу як цінність, виокремлюючи позитивний 

та негативний вплив людської діяльності на стан природи. 

За результатами другого оцінювання педагоги  визначили сумарний 

кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості дітей старшого 

дошкільного віку,  з’ясували невикористані резерви розвитку дітей та  

розробили плани подальших дій задля їх усунення. 

Базовий компонент дошкільної освіти засвідчує, що кожна дитина 

розвивається, реалізується і самовизначається як особистість, 

ознайомлюючись з надбаннями матеріального та духовного світу, набуваючи 

навичок помічати корисне і прекрасне, долучаючись до його створення. 

 

 

 

 

 



Узагальнені результати  рівня  засвоєння програмового матеріалу 
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3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік

високий 2% 8% 10% 16%

достатній 10% 10% 22% 20%

середній 42% 51% 49% 41%

нижче середнього 44% 27% 16% 22%

низький 2% 4% 3% 1%
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3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік

високий 19% 23% 21% 26%

достатній 30% 25% 34% 44%

середній 35% 35% 27% 22%

нижче середнього 16% 17% 18% 8%

низький 0% 0% 0% 0%
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