ефекпrвному заGво€нню дтъми Gтаршою доrшсiлъного Biry прогрiлil{ового
матерiа-гry та росту якостi ix mmвностi до пIкоJIII. Як показав монiторинг з
лiнii мовпенн€вого trюзвЕтчr 47Ув дтей старшоТ груIш засвоТли з оцiнкою
високий рЬеш, 4а % - достатЕй piBeHb i тЬки lЗ % мають низъкий piBeHb.
З роздiдry пiзнавапь. шЙ Iюзвиток: ЗЗYв - висоrспi рЬенъ, 64Уо - достатЕЙ, З Оh
- низъlсlй- Kpir, того 52Yв дiтей вмiють гарно }tilJlювати, лiпити рiзнi виlюби,
роб-ити агшiкацiТ, розумiють TaKi поняття мистецького жацру як шейЗФк,
наЙрморг, портрет тощо. 45Уо дiтей мають доотатнiй piBerb i rпrше 3 % дitей
не rrtоблять мilllювати, що поясЕюеться особливостяtrли розвитку дIrтини.
Логiкьматематичний розвЕюк доrrп<iдъника стЕ)шого BiKy tакож
раýе, бо 4У/о дiтей мають висоrслй piBeнb; 5а% - достатнiй i тЬки 1 %
неповнiстю засвоi'ди шрограмовпй MaTepiarr.
Цl дiти умiють i розумiють рiзнi види лiчби, зЕають геометричнi фiryр",
цифри, вирiшують задачi, орiснтуlоться у просторi, часi, мають нави!Iки
вrаuiрювання рiзниллл способами ýти молодшоr0 та середIъоr0 дошкiльного BiKy мають певнi успiхи в

,

оволодiл*лi протрамовимЕ завданЕями. Так
пiлс5rмовуючи монiторинг
засвоеI*lя дтьl*ял програми можЕа стверджувати , що 44 96 дiтей мододшого

доrшсiльноru

BiKy мають зисошлr1 piBeш розвитiry

MoBrreHHeBoT

KolmreTeHTнocTi; 49 Yо - достатнЙ ; 7 Уо - низъкиЙ; 46 Yо - дiтеЙ середньоI
груIи мzlють високd piBeHb; 49 Yо - середrЙ;.5 yn - недоgтатнiЙ.
Якщо анаrriзувати логiко * матsматищilй trюзвЕток дошкiлыrят, то
приходимо до BиcIroBIly rrро серйознiсть та копцгrетентнiсть вихователiв
молодщоi i середrъоi {руп (Ла:сrо Н.Д-, Поджова I.T., Кзшъяко А.В.) бо ik
BrmroBaш{i: З? Yо (молодшrй BiK), та 44 Уа (середнiй вф мають висоютй piBeкb
Йсвосння логiко - математиIIнID( понять; 5S Уо (молодrпа група}, 5а Уо
(середня група) - достатЕй; 7 Уо i 8Yа - низъrсй piBeHb. 90 % i 94 % дiтеЙ

молодrоi i середъоi груfi засвоilлл на високому i достатньому рiвнл<
матерiаги по ознайомленнi з природою та довкiл-rrям. Матерiал з лiнiТ
розвитку:
- емоцiйно

-

- цiннiсна засво'rlи - 82 Уа дirей;
соцiаьно - мораJIьЕа - 85 % дтей ;
художньо - естетиIцЕа - 70 Уо дiтей.

З метою пiдвrшlення педагогirцrоТ майстерностi, педагогiв, спрямовуючи
вLýlовний щюцес на виконil*ш головgю( к}вдulнь, адмiнiстрацiсю були
clmaнoBaнi та проведенi протягом навчаJIыtого року TaKi форми мшоднчноi
роботи, як засiдатrня педагогiчноi рQди: (ГФо ocHoBHi Еапрямки роботи lЩIЗ з
Zarc р. 2аП р.>; <Г[атрiотжчне вш(оваЕня дожiлъrпшсiв в )rмoвax
сьогоденЕя>>; <<ЗбереженItя та змirцнекrя фiзптrого псrоri*rого i дrховного
здоtrюв'я дiтей>>; <<Гlpo,
роботи Д{J 20lб р- - 2ýl7r..p.>>, який

-

наlrацIчrвав колектив на гшлблш5r роботи за цими TeMaIv{и:

-

Колекгввнi перегпяди: <<CBiT художника перспеrсгивнrй i чудовий.
Вiдгворення краси i природи в твора( художЕика} , <Моя веJIика
род{нtD), <Малi фольктrорнi формю>, <<Здоровлй я. i моя сiм'я>> ,

{r

