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НАКАЗ 

 

"__"______2022р.                 м. Кривий Ріг                               №  

 

Про підведення підсумків проміжного моніторингу 

засвоєння дошкільниками базових знань   

 

Керуючись Законами України «Про освіту», Положенням «Про 

методичну роботу з педагогічними кадрами в закладах освіти», відповідно до 

задач плану роботи КЗДО КТ №60 КМР на 2021-2022 н.р., з метою визначення 

рівня засвоєння дітьми базових знань, умінь та навичок за освітніми 

напрямами БКДО та програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське 

дошкілля». Проаналізувавши зміст довідки про результати моніторингового 

дослідження у січні 2022р. по КЗДО КТ №60 КМР.  

 

Наказую: 

 

І. Вихователям усіх вікових груп. 

 

1. до 01.02.2022р. Вихователям усіх груп скорегувати плани  індивідуальної 

роботи  для  дітей з низьким рівнем засвоєння знань. 

2. до 01.05.2022р. При плануванні індивідуальної роботи взяти до уваги 

результати моніторингу за січень 2022р.  

3. Під час індивідуальної  роботи забезпечити виховання звукової культури 

мовлення  дітей засобами дидактичних ігор та вправ. 

4. Постійно 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) 

5. Постійно Урізноманітнити форми і види організації фізкультурно-

оздоровчої роботи через проведення спортивних розваг, різних видів 

гімнастик.    

6. Постійно 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.   

7. Постійно 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 

8. Постійно 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.    

9. Постійно 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. 

10. За потреби Проводити консультаційну роботу з батьками відповідно до 

потреб розвитку дітей. 

11. Постійно Забезпечити систематичне проведення гурткової роботи 

(варіативна складова БКДО), відповідно до затвердженої робочої програми 

кожної вікової групи. 

12.  Під час освітньо – виховного процесу, особливо, спеціально – 

організованої діяльності з дітьми, спілкуватися літературною українською 

мовою. 

  

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

 

2.1. Постійно Контролювати планування, організацію та проведення 

спеціально – організованої діяльності, рухливих (з ускладненнями),  народних, 

сюжетних ігор, проведення спортивних розваг та самостійної рухової 

діяльності дітей.    

2.2. Постійно Перевіряти проведення індивідуальної роботи. 

2.3. до 01.02.2022р. Згідно проведеного моніторингу скласти план роботи 

щодо подальшої колекційної-відновлювальної та індивідуальної роботи з 

вихованцями. 

2.4. до 01.02.2022р. Провести планове засідання команди супроводу КЗДО 

КТ №60 КМР для вирішення подальшої роботи з дітьми, які мають низькі рівні 

засвоєння програми. 

2.5. Постійно урізноманітнювати освітній процес, шляхом консультування 

педагогів щодо можливостей використання інноваційних методик та 

технологій. 

 

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

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

 

3.1. Постійно Надавати консультації для вихователів щодо проведення 

індивідуальної роботи з дітьми, які мають вади мовлення.  

 



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. 

 

5.1. Організовувати художньо-продуктивну діяльність з метою розвитку 

сенсорно-перцептивної та емоційної сфери особистості дошкільників в 

процесі роботи над ППП «Ател’є». 

5.2. З метою формування світосприймання дитини збагачувати художньо –

літературний досвід дошкільників народними та авторськими творами. 

 

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. 

 

Контроль за виконанням наказу покласти на в\м  Курило Г.П. 

 

 

Директор КЗДО КТ №60 КМР                                        Наталя КУЗЬМА 
 
 
 

З наказом ознайомлені:  
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