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НАКАЗ  
26.09.2019                                                                                        № 272-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління освіти  

і науки Сумської міської ради від 12.06.2018 року  

«Про стан мовленнєвої компетентності дітей  

старшого дошкільного віку» 
 

           На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

20.06.2019 № 472 «Про виконання рішення колегії управління освіти і науки 

Сумської міської ради від 12.06.2018 року «Про стан мовленнєвої компетентності  

дітей старшого дошкільного віку як складової у підготовці до успішного 

навчання в школі в закладах дошкільної  освіти» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

         1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бенькалович О.М. 

спільно із вихователем-методистом: 

         1.1. Опрацювати довідку і рішення колегії «Про виконання рішення 

колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 12.06.2018 року 

«Про стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як 

складової у підготовці до успішного навчання в школі в закладах дошкільної 

освіти» для використання в роботі.      
1.2. Продовжити у 2019-2020 навчальному році роботу щодо виконання 

рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 12.06.2018 

року «Про стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як 

складової у підготовці до успішного навчання в школі в закладах дошкільної 

освіти» 

1.3.   Підвищити контроль за  виконанням єдиного мовного режиму всіма 

працівниками дошкільного відділення закладу освіти, за веденням ділової 

документації, виконанням норм «Нового українського правопису». Проводити 

впродовж 2019-2020 навчального року роботу з кадрами дошкільного 

відділення закладу освіти (тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) з 

метою формування та удосконалення знань з методики проведення 

мовленнєвих занять, оволодінням особистісною культурою спілкування. 



1.4. Винести на розгляд засідання педагогічної ради 03.01.2020 року 

питання щодо формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку 

як провідної складової подальшого успішного навчання в школі.  

1.5. Слідкувати педагогам дошкільного відділення постійно за мовленням 

дітей, бути їм взірцем для наслідування. Систематично сприяти забезпеченню 

розвивального мовленнєвого середовища в групах. 

1.6.  Враховувати у роботі з дітьми протягом навчального року результати 

проведення моніторингу розвитку мовленнєвої компетентності дітей. 

1.7. Планувати протягом навчального року роботу з батьківською 

громадськістю щодо необхідності створення україномовного середовища 

вдома, особливо  з дітьми 5-річного віку, розвитку мовленнєвої компетентності 

дітей в умовах сім’ї. 

1.8. Висвітлювати, за наявності, кращі результати роботи щодо 

формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку на 

сторінках Інтернет-сайту закладу освіти, шпальтах періодичних видань, на 

телебаченні, у соціальних мережах. 

1.9. Продовжити роботу по створенню у дошкільному відділенні 

методичного кабінету відповідно до Примірного положення про методичний 

кабінет закладу дошкільної освіти з метою підвищення професійної 

майстерності педагогів. 

          6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Бенькалович О.М. 

 

                          Директор                                           О.С.Стайко 
 

Бенькалович 615-115 

Сова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАКАЗ  
 

20.06.2019                                                                                        № 472 

 

Про виконання рішення колегії 

управління освіти і науки Сумської  

міської ради від 12.06.2018 року  

«Про стан мовленнєвої компетентності  

дітей старшого дошкільного віку як  

складової у підготовці до успішного  

навчання в школі в закладах дошкільної  

освіти» 
 

Ураховуючи зауваження, пропозиції членів колегії, вимоги рішення 

колегії від «Про стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного 

віку як складової у підготовці до успішного навчання в школі в закладах 

дошкільної освіти» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

         1. Довідку і рішення колегії «Про виконання рішення колегії управління 

освіти і науки Сумської міської ради від 12.06.2018 року «Про стан мовленнєвої 

компетентності дітей старшого дошкільного віку як складової у підготовці до 

успішного навчання в школі в закладах дошкільної освіти» для використання в 

роботі. 
          2. У зв’язку з виконанням рішення колегії управління освіти і науки 

Сумської міської ради від від 12.06.2018 року «Про стан мовленнєвої 

компетентності дітей старшого дошкільного віку як складової у підготовці до 

успішного навчання в школі в закладах дошкільної освіти» зняти його з 

контролю. 

3. Методисту Інформаційно-методичного центру Адаменко Г.І. 

забезпечити постійне надання методичної допомоги вихователям-методистам 

закладів дошкільної освіти з питання мовленнєвого виховання дітей старшого 

дошкільного віку. 

4. Керівникам закладів дошкільної освіти та навчально-виховних 

комплексів:  

4.1. Продовжити у 2019-2020 навчальному році роботу щодо виконання 

рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 12.06.2018 

року «Про стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як 

складової у підготовці до успішного навчання в школі в закладах дошкільної 

освіти» 

4.2.   Підвищити контроль за  виконанням єдиного мовного режиму всіма 

працівниками навчального закладу, за веденням ділової документації, 

виконанням норм  «Нового українського правопису». Проводити впродовж 



2019-2020 навчального року роботу з кадрами  (тренінги, семінари, майстер-

класи, конкурси тощо) з метою формування та удосконалення знань з методики 

проведення мовленнєвих занять, оволодінням особистісною культурою 

спілкування. 

4.3. Виносити на розгляд засідань педагогічних рад у 2019-2020 

навчальному році питання щодо формування мовленнєвої компетентності дітей 

дошкільного віку як провідної складової подальшого успішного навчання в 

школі.  

4.4. Слідкувати педагогам постійно за мовленням дітей, бути їм взірцем 

для наслідування. Систематично сприяти забезпеченню розвивального 

мовленнєвого середовища в групах 

4.5.  Враховувати у роботі з дітьми протягом навчального року результати 

проведення моніторингу розвитку мовленнєвої компетентності дітей. 

4.6. Планувати протягом навчального року роботу з батьківською 

громадськістю щодо необхідності створення україномовного середовища 

вдома, особливо  з дітьми 5-річного віку, розвитку мовленнєвої компетентності 

дітей в умовах сім’ї. 

4.7. Висвітлювати, за наявності, кращі результати роботи щодо 

формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку на 

сторінках Інтернет-сайтів, шпальтах періодичних видань, на телебаченні, у 

соціальних мережах. 

5.  Директору НВК № 16 Стайко О.С. продовжити роботу по створенню у 

дошкільному відділенні методичний кабінет відповідно до Примірного 

положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти з метою 

підвищення професійної майстерності педагогів. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

управління освіти і науки Сумської міської ради Феденко О.О. 

 

 

 

В.о.начальника управління  

освіти і науки                                                                                   Т.В.Дрига 
 

Феденко  
 

 

 

 
 

 

 


