
ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Наказ ЦРД № 01-03/111  

                                                                                                                  від 27.09.2021 

Директор ЦРД «Калинка» 

______________ Тетяна СЕРГІЄНКО 

ПЛАН 

проведення моніторингового дослідження рівня розвиненості та вихованості дітей в 

ЦРД «Калинка» в 2021-2022 н.р. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Терміни 

виконання 

заходу 

Особи, 

відповідальні 

за проведення 

заходу 

1. Обговорити питання оцінювання рівня розвиненості та 

вихованості дітей перед шкільного віку 

 

30.08.2021 

(на 

педагогічній 

раді №1) 

 

Директор, 

вихователь-

методист, 

педагоги 

закладу 

2. Опрацювати зміст методичного  посібника «Моніторинг 

досягнень дітей дошкільного віку» згідно з БКДО – третє 

видання за загальною редакцією Н.М. Шаповал, О.М. 

Кулик,Т.В. Киричук, опрацювати  статті  періодичних 

видань «Вихователь-методист» з проблеми 

моніторингових досліджень рівня розвиненості та 

вихованості дітей дошкільного віку 

До 01.10.2021 Директор, 

вихователь-

методист, 

педагоги 

закладу 

3. Обговорити інструментарій здійснення  моніторингу, 

підібрати  діагностичні картки щодо проведення 

обстеження вихованців, розробити протоколи вивчення 

рівня досягнень дітей дошкільного віку 

До 01.10.2021 Педагоги 

закладу 

4. Підготувати необхідні матеріали (таблиці) для 

проведення оцінювання рівня розвиненості та 

вихованості дітей дошкільного віку 

До 05.10.2021 Вихователь- 

методист 

Сугак Т.В. 

5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня 

розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку 

Педагогічна 

година від 

12.10.2021 

Вихователь- 

методист  

вихователі 

6. Провести  оцінювання рівня розвиненості та вихованості 

вихованців усіх вікових груп відповідно до методичного 

посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного 

віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»  

05.10.2021 – 

16.10.2022 

(І етап) 

01.04.2021-

15.04.2022 

 (ІІ етап) 

Вихователі усіх 

вікових груп 

7. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей 

раннього віку(картки) 

Вересень-

жовтень 

Вихователі 

груп раннього 

віку 

Практичний 

психолог 

8. Скласти картки індивідуального маршруту на дітей, що 

потребують корекційної роботи. 

Грудень 2021 Вихователі 

дошкільних 

груп 



9. Провести корекційну роботу за результатами І етапу 

моніторингу, фіксувати дані в картках індивідуального 

маршруту.  

Жовтень-

квітень 

Вихователі усіх 

вікових груп 

10.  Аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-

квітень 

Вихователь- 

методист 

11. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після 

проведення діагностики. 

До 30.10.2021р 

До 30.04.2022 

Директор, 

вихователь-

методист,  

педагоги 

закладу 

12. Узагальнити результати, підготовка висновків та 

рекомендацій відповідно до результатів обстеження, 

скласти аналітичний  звіт за результатами освітнього 

моніторингу. 

До 06.11.2021 

До 07.05.2022 

Директор, 

вихователь- 

методист 

13. Висвітлити узагальнені матеріали на сайті закладу До 16.11.2021 

До 07.05.2022 

Діловод 

14. Підготувати  довідки до наказу  на педагогічну раду,  про 

результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. 

 Грудень 2021 

Травень 2022. 

Директор, 

вихователь- 

методист 

 


