
Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 

 

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР 

для керівників дошкільних навчальних закладів 

 

«Кваліметричний підхід в управлінні дошкільним навчальним закладом» 

 

 

08.09.2016 р. м.Сквира РМК 

 

11.00. – 11.10. – Реєстрація учасників ПДС. Чернега Наталія Сергіївна, 

 методист РМК 

 

11.10. – 11.15. – Мета та завдання ПДС. Миколаєвська Олена Віталіїв., 

 Методист Сквирського ДНЗ 

 №2 «Малятко» 

 

11.15. – 11.30. – Моніторинг якості дошкільної освіти. Чернега Наталія Сергіївна, 

 методист РМК 

 

11.30. – 11.45.– Моніторинг і контроль: Чернега Наталія Сергіївна, 

 порівняльна характеристика. методист РМК 

 

11.45. – 12.00. – Кваліметрія як інструмент  

 моніторингових досліджень.  

 

12.00. – 12.45. – Особливості кваліметричного Чернега Наталія Сергіївна, 

 підходу щодо вивчення  методист РМК 

 компетенцій дітей старшого 

 дошкільного віку. 

 Робота з електронним варіантом 

 Кваліметричної моделі оцінювання 

 рівня розвитку дітей старшого 

 дошкільного віку. 

 

12.45. – 13.00. – Підведення підсумків ПДС.  Чернега Наталія Сергіївна., 

 Прийняття методичних  методист відділу освіти 

 рекомендацій. 



Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

постійно діючого семінару-практикуму для керівників  

дошкільних навчальних закладів 

 

«Кваліметричний підхід в управлінні 

дошкільним навчальним закладом» 

 

Для виявлення рівня практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти й 

отримання об’єктивної інформації про якість організації освітнього процесу у дошкільному 

навчальному закладі та визначення чинників, що сприяють поліпшенню виконання освітніх 

програм 

рекомендуємо: 

 

1. Забезпечити проведення моніторингу якості дошкільної освіти в дошкільних навчальних 

закладах згідно Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження Порядку 

проведення моніторингу якості освіти».  

 Завідувачі, методисти ДНЗ 

 Протягом року 

 

2. Здійснювати моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом 

дошкільної освіти. 

 Завідувачі, методисти ДНЗ 

 Вересень, січень, травень 

 

3. У перспективному та річному планах роботи дошкільного навчального закладу планувати 

проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку.  

 Завідувачі, методисти ДНЗ 

 Постійно 

 

4. Провести семінари для педагогічних працівників ДНЗ «Моніторинг динаміки досягнень дітей 

дошкільного віку», «Кваліметричний підхід щодо вивчення компетенцій дітей старшого 

дошкільного віку». 

 Завідувачі, методисти ДНЗ 

 Протягом року 

 

5. Вести ділову документацію з проведення моніторингу освітньої діяльності в ДНЗ. 

 Завідувачі, методисти ДНЗ 

 Протягом року 


