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Довідка 

«Результати моніторингового дослідження дошкільників на засвоєння програми 

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 

Січень 2022р. 

З метою аналізу виявлення можливостей, вмінь та навичок дітей дошкільного 

віку за вересень 2021р. проводилася моніторингова діяльність. Діагностична робота 

відбувалась відповідно до завдань програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Українське дошкілля» та методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей 

дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти».  

Вихователі всіх вікових груп, відповідно до рекомендованого інструментарію 

проводили моніторинг за освітніми напрямами. Якісний розподіл компетентності 

дитини визначався за рівнями: високий, достатній, середній, низький. 

 У КЗДО КТ №60 КМР обстежено 197 дітей:  

 43 дитини  – раннього віку,  

 44 дитини –  молодшого дошкільного віку,  

 21 дитина – середнього дошкільного віку, 

 48 дітей –  старшого дошкільного віку, 

 41 дитина –  зі спеціальних груп.  

 

Вихователями груп №1 (Кулініч О.М. та Литвинова В.В.) було обстежено 16 

дітей раннього віку та отримано такі результати:   
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 37 63   

Дитина у соціумі 63 37   

Дитина в природному довкіллі 63 37   

Дитина в світі культури 37 63   

Гра дитини 6 94   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 63 37   

Мовлення дитини 63 37   

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 0% 

Достатній рівень – 0% 

Середній рівень – 53% 

Низький рівень – 47% 

 

Вихователями груп №2 (Остапець О.О.) було обстежено 14 дітей раннього віку 

та отримано такі результати:   
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 70 30   

Дитина у соціумі 63 37   

Дитина в природному довкіллі 63 37   

Дитина в світі культури 100    

Гра дитини 50 50   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 63 37   

Мовлення дитини 70 30   
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Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 0% 

Достатній рівень – 0% 

Середній рівень – 26% 

Низький рівень – 74% 

 

Вихователем груп №3 (вихователь: Федосюк А.О.) було обстежено 13 дітей 

раннього віку та отримано такі результати:   
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 38 62   

Дитина у соціумі 31 69   

Дитина в природному довкіллі 31 69   

Дитина в світі культури 46 54   

Гра дитини 23 77   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 72 28   

Мовлення дитини 72 28   

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 0% 

Достатній рівень – 0%  

Середній рівень – 19% 

Низький рівень – 81% 

 

Узагальнений результат педагогічного обстеження дітей раннього віку 

свідчить, що діти мають низькі показники з таких освітніх ліній: 
Освітня лінія % 

Особистість дитини  48,3 

Дитина в соціумі  52,3 

Дитина у природному довкіллі  52,3 

Дитина у світі культури 61 

Гра дитини  26,3 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі   66 

Мовлення дитини 68,3 

 

Такий результат обумовлюється тим, що діти даного віку не мають 

накопиченого життєвого досвіду, дії розвинені на рівні жестів; слабо розвинений 

мовленнєвий апарат, діти мають початковий рівень володіння предметною 

діяльністю та важка тривала адаптація.  

Більшість дітей раннього віку  майже не розмовляють або вимовляють по 

одиночні слова. Тому, необхідно приділити значну увагу індивідуальній роботі з 

розвитку активного мовлення, накопиченню словникового запасу, правильності 

граматичної будови мови, розвитку пізнавальної активності.  

 

Вихователями груп. №4 (вихователі: Дем'яненко Н.О., Назарова М.Ю.)  було 

обстежено 18 дітей молодшого дошкільного віку та отримано такі результати: 
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 39 61   

Дитина у соціумі 50 50   
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Дитина в природному довкіллі 55,5 44,5   

Дитина в світі культури 66,5 33,5   

Гра дитини 55,5 44,5   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 66,5 33,5   

Мовлення дитини 72 28   

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 0 % 

Достатній рівень – 0 %  

Середній рівень – 42,5% 

Низький рівень – 57,5% 

 

Вихователями груп №5 (вихователі: Таран Н.М., Андрух Т.Ю.)  було 

обстежено 13 дітей молодшого дошкільного віку та отримано такі результати: 
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 31 69   

Дитина у соціумі 23 77   

Дитина в природному довкіллі 69 31   

Дитина в світі культури 54 46   

Гра дитини 38 62   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 23 77   

Мовлення дитини 77 23   

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 0 % 

Достатній рівень – 0 %  

Середній рівень – 55% 

Низький рівень – 45% 

 

Вихователями груп. №11 (вихователі: Гулінська Л.В., Кириченко О.В.)  було 

обстежено 12 дітей молодшого дошкільного віку та отримано такі результати: 
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 92 8   

Дитина у соціумі 92 8   

Дитина в природному довкіллі 100    

Дитина в світі культури 92 8   

Гра дитини 92 8   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 85 15   

Мовлення дитини 92 8   

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 0 % 

Достатній рівень – 0 %  

Середній рівень – 8% 

Низький рівень – 92% 

 

Узагальнений результат педагогічного обстеження дітей молодшого 

дошкільного віку свідчить, що діти мають низькі показники з таких освітніх ліній: 
Освітня лінія % 

Особистість дитини  54 

Дитина в соціумі  55 
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Дитина у природному довкіллі  77,8 

Дитина у світі культури 70,8 

Гра дитини  61,8 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі   58,1 

Мовлення дитини 80,3 

 

Такий результат обумовлюється тим, що діти даного віку не мають 

накопиченого життєвого досвіду, слабо розвинений мовний апарат (мова дітей 

незрозуміла) пам'ять короткотривала, не стійка, діти мають початковий рівень 

володіння предметною діяльністю.  

Тому, необхідно приділити значну увагу систематичному проведенню 

індивідуальної роботи з розвитку активного мовлення, накопиченню словникового 

запасу, правильності граматичної будови мови, розвитку пізнавальної активності 

вихованців.  

 

Вихователями груп №13 (вихователі: Шеглова І.Г., Коротаєва О.В.)  було 

обстежено 21 дитина середнього дошкільного віку та отримано такі результати: 
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 5 81 14  

Дитина у соціумі 24 62 14  

Дитина в природному довкіллі 24 67 9  

Дитина в світі культури 28 48 24  

Гра дитини 28 72   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 28 72   

Мовлення дитини 57 43   

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – % 

Достатній рівень – 9%  

Середній рівень – 63% 

Низький рівень – 28% 

Узагальнений результат педагогічного обстеження дітей середнього дошкільного 

віку  свідчить, що діти мають низькі показники з таких освітніх ліній: 
Освітня лінія % 

Особистість дитини  5 

Дитина в соціумі  24 

Дитина у природному довкіллі  24 

Дитина у світі культури 28 

Гра дитини  28 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі   28 

Мовлення дитини 57 

Основними причинами недостатньої результативності знань, вмінь і навичок у 

дітей стали: низька пізнавальна активність, порушення фонематичного слуху, 

знижена працездатність, слабкий розвиток психічних процесів таких, як пам'ять, 

увага. 

Вихователями груп №6 (вихователь: Вавелюк О.М.)  було обстежено 22 

дитини старшого дошкільного віку та маємо такі результати: 
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини  68 20 12 
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Дитина у соціумі 8 52 40  

Дитина в природному довкіллі 4 68 28  

Дитина в світі культури 4 68 28  

Гра дитини  72 16 12 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі  4 16 8 

Мовлення дитини 20 72 8  

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 4,6% 

Достатній рівень – 22,3%  

Середній рівень – 68% 

Низький рівень – 5,1%. 

 

Вихователями груп №12  (вихователі: Гудкова І.О., Міркотан А.М.) було 

обстежено 23 дитини старшого дошкільного віку, отримані такі результати: 
Освітні лінії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Особистість дитини 4,4 22 48 26 

Дитина у соціумі 4,4 26 48 22 

Дитина в природному довкіллі 4,4 13 70 13 

Дитина в світі культури 4,4 35 48 13 

Гра дитини 4,4 30 44 22 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 4,4 22 52 22 

Мовлення дитини 4,4 22 52 22 

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – 20% 

Достатній рівень – 51,7%  

Середній рівень – 24,2% 

Низький рівень – 4,1%  

 

Узагальнений результат педагогічного обстеження дітей старшого дошкільного 

віку свідчить, що діти мають низькі показники з таких освітніх ліній: 
Освітня лінія % 

Особистість дитини  2,2 

Дитина в соціумі  6,2 

Дитина у природному довкіллі  4,2 

Дитина у світі культури 4,2 

Гра дитини  2,2 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі   2,2 

Мовлення дитини 12,2 

Основними причинами недостатньої результативності знань, вмінь і навичок у 

дітей стали: низька пізнавальна активність, недостатній розвиток психічних процесів 

таких як пам'ять, увага, уява, мислення. 

  

 

Вихователями спеціалізованих груп №7  (вихователі: Куртєєва В.А., Радзівіл 

Т.П.)  №8 (Свєтська В.О., Резніченко І.Я.), №10 (Богонос О.А., Харькова П.О.) було 

обстежено 14 дітей середнього дошкільного віку та маємо такі результати: 

Освітні лінії 
Низький 

 рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 
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Гр 

№7 

Гр 

№8 

Гр 

№10 

Гр 

№7 

Гр 

№8 

Гр 

№10 

Гр 

№

7 

Гр 

№

8 

Гр 

№1

0 

Гр 

№

7 

Гр 

№8 

Гр 

№10 

Особистість дитини 75  43 25 100 57       

Дитина у соціумі 75  43 25 100 58       

Дитина в природному довкіллі 75 40 71 25 60 29       

Дитина в світі культури 75 60 43 25 40 57       

Гра дитини 75  58 25 100 43       

Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі 

75 20 28 25 80 72       

Мовлення дитини 75 40 58 25 60 42       

 

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою у %: 

 Гр. №7 Гр.№8 Гр. №10 

Високий рівень    

Достатній рівень    

Середній рівень 25 77,2 41 

Низький рівень 75 22,8 59 

 

Узагальнений результат педагогічного обстеження дітей раннього віку свідчить, що 

діти мають низькі показники з таких освітніх ліній: 
Освітня лінія % 

Особистість дитини  39,3 

Дитина в соціумі  39,3 

Дитина у природному довкіллі  62 

Дитина у світі культури 59,3 

Гра дитини  44,3 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі   41 

Мовлення дитини 57,6 

 

Аналіз діагностичної роботи показав, що діти середнього дошкільного віку 

мають низький рівень за усіма освітніми лініями, а саме: 

Група №7: Леончик А., Тітова С., Нетребко М. 

Група №8: Диченко М., Образок К., Охмак Д. 

Група №10: Ярославу Д., Віроніці К., Гордію Л., Софії Ш., Ксенії Ш., Анастасії М. 

Це пояснюється складними та подвійними діагнозами дітей, низьким рівнем 

пізнавальної активності, загальним недорозвитком мовлення, недостатнім розвитком 

артикуляційного апарату, порушенням мовленнєвого дихання та фонематичного 

слуху, недорозвитком дрібної моторики рук, слабкою мотивацією до навчання та 

початком роботи зі спеціалістами.  

  

Вихователями спеціалізованої групи гр. №7 (вихователі: Куртєєва В.А., 

Радзівіл Т.П.) гр. №8 (Резніченко І.Я., Свєтська В.О.) гр. №9 (Місюра С.В., Згоник 

І.О.) гр. №10 ( Богонос О.А., Харькова П.О.)  було обстежено 26 дітей старшого 

дошкільного віку та отримано такі результати: 

 

Освітні лінії 
Низький 

рівень 

Середній 

 рівень 

Достатній 

 рівень 

Високий 

рівень 
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Гр 
№7 

Гр 
№8 

Гр 
№9 

Гр 
№10 

Гр 
№7 

Гр 
№8 

Гр 
№9 

Гр 
№10 

Гр 
№7 

Гр 
№8 

Гр 
№9 

Гр 
№10 

Гр 
№7 

Гр 
№8 

Гр 
№9 

Гр 
№10 

Особистість дитини     67 58 50 100 33 42 50      

Дитина у соціумі     83 72 50 100 17 28 50      

Дитина в природному 

довкіллі 

  34  100 100 70 66   30      

Дитина в світі культури  14 34  83 86 80 66 17  20      

Гра дитини     67 28 40 100 33 72 60      

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі 

 28 34  83 58 80 66 17 14 20      

Мовлення дитини  14 34  83 86 80 66 17  20      

    Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою у %: 
 Гр. №7 Гр. №8 Гр. №9 Гр. №10 

Високий рівень     

Достатній рівень 19 23 35,7  

Середній рівень 81 69 64,2 72 

Низький рівень  8  28 

 

Узагальнений результат педагогічного обстеження дітей раннього віку свідчить, що 

діти мають низькі показники з таких освітніх ліній: 
Освітня лінія % 

Особистість дитини   

Дитина в соціумі   

Дитина у природному довкіллі  8,5 

Дитина у світі культури 12 

Гра дитини   

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі   15,5 

Мовлення дитини 12 

Це пояснюється складними діагнозами дітей, низьким рівнем пізнавальної 

активності, проблемами з розвитком мовного апарату, порушення в звуковимові, 

слабкою мотивацією до навчання, емоційною нестабільністю, порушенням розвитку 

психічних процесів, тривалою відсутністю в ЗДО у зв'язку з карантинними 

обмеженнями.  

Аналіз діагностичної роботи показав, що діти старшого дошкільного віку 

мають низький рівень за усіма освітніми лініями, а саме: 

- Група №7: Мішаков Н., Селін О. 

- Група №8: Таран Б., Устінов А., Сімученко А. 

- Група №9: Солодовнік Н., Пергамент Н. 

- Група №10: Тимофію П., Дарині К., Сергію С. 

 

Спеціалісти ЗДО №60 провели моніторинг корекційної  роботи у 

спеціалізованих групах. Маємо такі результати: 

Група №7 (вчитель-дефектолог Саприкіна А. С.) обстежено 10 дітей: 
Основні показники Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Дитина в соціумі 50 50 50 50     

Дитина в природньому довкіллі 50 67 50 33     

Дитина в с-п просторі 50 50 50 50     

Мовлення дитини 75 67 25 33     

Розвиток психічних процесів 75 50 25 50     
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Група №7 (вчитель-логопед Остапішина Л.Г.) обстежено 10 дітей: 
Основні показники Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Звуковимова 20 20 30 30 

Фонематичне сприймання 80 20   

Лексико-граматичні засоби 30 70   

Зв’язне мовлення 20 80   

 

Група №8 (вчитель-логопед Міщенко В.В.) обстежено 12 дітей: 
Основні показники Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Звуковимова 4 33 1 8 2 17 5 42 

Фонематичне сприймання 3 25 2 17   7 58 

Лексико-граматичні засоби     6 50 6 50 

Зв’язне мовлення 3 25 3 25 6 50   

 

Група №9 (вчитель-логопед Остапішина Л.Г.) обстежено 12 дітей: 
Основні показники Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Звуковимова 8,3 8,3  83,4 

Фонематичне сприймання 16,7 8,3 75  

Лексико-граматичні засоби 33,3 41,7 16,7 8,3 

Зв’язне мовлення 33,3 16,7 16,7 8,3 

 

Група №10 (вчитель- дефектолог Кошелєва Л.В.) обстежено 10 дітей: 
Основні показники Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Дитина в соціумі 43  58 100     

Дитина в природньому 

довкіллі 

71 34 29 66     

Дитина в с-п просторі 28 34 71 66     

Мовлення дитини 58 34 42 66     

Розвиток психічних процесів 29 34 70 66     

 

Причинами недостатньої результативності стали: порушення розвитку 

психічних процесів, знижена працездатність, навчуваність, низький рівень розвитку 

лексико-граматичної будови та діа-монологічного мовлення, обмеженість словника, 

російськомовне оточення.  

Індивідуальні маршрути розвитку та особливості виховання дітей з ООП 

будуть обговорені на засіданні команди супроводу КЗДО КТ №60 КМР. 

 

Музичний керівник Градова О.П. провела моніторинг музичного розвитку  

дошкільників відповідно до освітніх завдань програми «Українське дошкілля» за 

такими видами музичної діяльності: слухання музики, співи, музично-ритмічні рухи, 

гра на музичних інструментах.  

Група №  4 – молодший дошкільний вік, обстежено 18 дітей: 

Показники 
Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Співи  72 28  
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Слухання музики  89 11  

Музично-ритмічні рухи  89 11  

Гра на музичних інструментах      

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – % 

Достатній рівень – %  

Середній рівень –  83 % 

Низький рівень –  17 % 

 

Група № 6 – старший дошкільний вік, обстежено 25 дітей: 

Показники 
Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Співи   88 12 

Слухання музики   72 28 

Музично-ритмічні рухи   92 8 

Гра на музичних 

інструментах  

  84 16 

Загальний рівень засвоєння знань дітей за програмою: 

Високий рівень – % 

Достатній рівень – 16%  

Середній рівень – 84% 

Низький рівень – % 

 

Аналіз діагностичної роботи показав, що діти середнього та старшого 

дошкільного віку мають низький рівень у деяких показниках. Це пояснюється 

низьким рівнем пізнавальної активності, відсутністю музичної пам’яті та слуху  

 

Аналіз показав такі результати у спеціальних групах №№7,8,9,10, на яких 

загалом обстежено 41 дитина: 

  

Показники 

Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Гр. 

№9 

Гр. 

№10 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Гр. 

№9 

Гр. 

№10 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Гр. 

№9 

Гр. 

№10 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Гр. 

№9 

Гр. 

№10 

Співи         100 91 82 100  9 18  

Слухання музики        11 90 73 73 89 10 27 27 11 

Музично-ритмічні 

рухи 

       11 90 82 73 89 10 18 27 11 

Гра на муз. 

інструментах  

       11 90 91 91 89 10 9 9 11 

 

Узагальнений результат обстеження музичного розвитку свідчить, що діти, які 

відвідують спеціальні групи мають низькі показники з: 

Співи –  % 

Слухання музики – 2,7% 

Музично-ритмічні рухи – 2,7% 

Гра на музичних інструментах – 2,7%. 
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Узагальнений результат 

низького рівня педагогічного обстеження дітей  усіх вікових груп 

(окрім дітей раннього віку та дітей, які відвідують спеціальні групи) 

по КЗДО КТ №60 КМР 

 

Освітні лінії Вересень 

2021 

Січень  

2022 

Особистість дитини 20,2 10,2 

Дитина в соціумі 23,1 14,2 

Дитина у природному довкіллі 32,2 34,3 

Дитина у світі культури 28 34,3 

Гра дитини 23,2 30,6 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі   31,8 29,4 

Мовлення дитини 33,3 23,1 

 

Виходячи з вищезазначеного та аналізуючи результати діагностики дошкільників 

різних вікових груп, методична служба рекомендує: 

 

1. Вихователям усіх груп скорегувати плани  індивідуальної роботи  для  дітей з 

низьким рівнем засвоєння знань. 

2. При плануванні індивідуальної роботи взяти до уваги результати моніторингу за 

січень 2022р.  

3. Вихователям усіх вікових груп активізувати роботу з освітньої лінії «Мовлення 

дитини» через проведення мовленнєвої діяльності, під час спеціально – 

організованої діяльності, так і під час режимних моментів (артикуляційні 

гімнастики, ігри на розвиток мовного дихання, вправи на закріплення звуків) 

4. Урізноманітнити форми і види організації фізкультурно-оздоровчої роботи через 

проведення спортивних розваг, різних видів гімнастик. 

5. Вихователям груп № 2,3,4,5,11 (Остапець О.О., Федосюк А.О., Дем’яненко Н.О., 

Назарова М.Ю., Андрух Т.Ю., Кириченко О.В.) розширювати уявлення дітей про 

культуру, народні свята та традиції через проведення тематичних розваг, 

дидактичних ігор як на заняттях та у повсякденні. 

6. Вихователям груп № 4,5,11(Дем’яненко Н.О., Назарова М.Ю., Андрух Т.Ю., 

Кириченко О.В.) продовжування знайомити дітей з витворами мистецтва, з 

українською символікою, влаштовувати театралізовані ігри, ігри-драматизації, 

сюжетно-рольові ігри 

7. Вихователям груп № 2,3,11(Остапець О.О., Федосюк А.О., Кириченко О.В.) 

розширювати знання дітей про явища природи, рослини через проведення 

експериментально-дослідницької діяльності. 

    

8. Вихователям груп №2,3,11 (Остапець О.О., Федосюк А.О., Кириченко О.В.) 

розширювати знання дітей про сенсорні еталони, елементарні математичні 

уявлення за допомогою різних аналізаторів як на заняттях так і в повсякденні. 



11 
 

 

9. Проводити консультаційну роботу з батьками відповідно до потреб розвитку 

дітей. 

 

10.  Забезпечити систематичне проведення гурткової роботи (варіативна складова 

БКДО), відповідно до затвердженої робочої програми кожної вікової групи. 

 

11.  Під час освітньо – виховного процесу, особливо, спеціально – організованої 

діяльності з дітьми, спілкуватися виключно літературною українською мовою. 

  

ІІ. Вихователям - методистам: Курило Г.П., Кочережко Т.М. 

2.1. Моніторити освітній процес закладу, зокрема: планування, організацію та 

проведення спеціально – організованої діяльності, рухливих (з 

ускладненнями),  народних, сюжетних ігор, проведення спортивних розваг 

та самостійної рухової діяльності дітей.    

2.2. Перевіряти проведення індивідуальної роботи. 

 

2.3. Згідно проведеного моніторингу скласти план роботи щодо подальшої 

корекційної-відновлювальної та індивідуальної роботи з вихованцями. 

 

2.4. Провести планове засідання команди супроводу КЗДО КТ №60 КМР для 

вирішення подальшої роботи з дітьми, які мають низькі рівні засвоєння 

програми. 

 

2.5. Урізноманітнювати освітній процес у ЗДО, шляхом надання педагогам 

консультацій та обговорень новинок методичної літератури, інноваційних 

технологій та сучасних методик.  

 

ІІІ. Вчителям-логопедам, вчителям-дефектологам: Остапішіній Л.Г., 

Міщенко В.В., Кошелєвій Л.В., Саприкіній А.С.: 
    

3.1. Налагодити тісний взаємозв'язок з вихователями загальних груп, надати 

вихователям рекомендації, щодо проведення індивідуальної роботи з 

дітьми, які мають вади мовлення та у яких знижений рівень пізнавальних 

процесів.  

 

ІV. Вихователям груп  раннього та молодшого дошкільного віку: Остапець 

О.О., Федосюк А.О., Дем’яненко Н.О., Назарова М.Ю., Андрух Т.Ю., 

Кириченко О.В. 

 

4.1. Використовувати дидактичні ігри, спрямовані на формування граматично 

правильного мовлення дошкільників. 

 

V. Вихователям групи середнього дошкільного віку: Коротаєва О.С. 
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5.1. Організовувати художньо-продуктивну діяльність з метою розвитку 

сенсорно-перцептивної та емоційної сфери особистості дошкільників в процесі 

роботи над ППП «Ател’є». 

 

VІ. Вихователям груп старшого дошкільного віку: Вавелюк О.М., Гудкова І.О.  

 

6.1. З метою розвитку лексичної компетентності дошкільників, збагачувати 

словник вихованців різними частинами мови: синонімами, епітетами, словами-

порівняннями, тощо. 

6.2. Співпрацювати з батьками щодо формування культури поведінки та мовного 

етикету дошкільників. 

6.3. Під час мовленнєвої діяльності планувати складання описових розповідей з 

власного досвіду та за художніми творами. 

 

Відповідальний:  Вихователь – методист __________ Ганна КУРИЛО 

 

 

 

 

 

Директор КЗДО КТ №60 КМР                                        Наталя КУЗЬМА 

 


