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Аналіз освітньої роботи ЗДО  «Золотий ключик» №6 

 за літньо – оздоровчий період 2017 р. 
           Для успішного проведення літньо-оздоровчої кампанії в ЗДО №6 була проведена попередня робота, щодо організації 

системного оздоровлення дітей. Визначено основні завдання на літній період, складений відповідний режим дня, план заходів по 

оздоровленню дітей, розроблено план навчально-виховної роботи. В раціоні дітей були свіжі овочі, фруктові соки, м'ясо, риба, 

твердий сир, молочні продукти та інші не менш важливі продукти для здорового розвитку дітей. 

          Важливі чинники здоров’я малят, крім здорового харчування – сонце, повітря, вода і рух. Тому складений відповідний режим 

дня сприяв загартуванню та оздоровленню дітей. Малюки приймали повітряні та сонячні ванни, ходили босоніж, обливали ноги 

водою з поступовим зниженням температури  води, грали в спортивні та рухливі ігри. 

         Організація літнього  відпочинку була спрямована на оздоровлення дітей, збагачення їх фізичного, духовного, психічного 

розвитку, створення бадьорої атмосфери, емоційного комфорту, гуманного ставлення до природи, однолітків. Тому системне 

оздоровлення вдало перепліталося з навчально-виховною роботою. Для кожної вікової групи, відповідно тематичних тижнів, було 

складено план організаційно-педагогічної роботи (свята, конкурси, виставки, розваги, екскурсії). Вихователі планували та 

проводили літній день відповідно тематичних тижнів, основну увагу приділяли інтегрованим заняттям в ігровій формі, 

дидактичним іграм, іграм-забавам, творчим майстерням, одночасно збільшивши час перебування дітей на свіжому повітрі і 

здійснюючи фізкультурно-оздоровчі заходи. Проведення тематичних тижнів сприяло розширенню знань, збагаченню уяви, 

фантазії, виявило творчу особистість дитини. Тому довгий літній день проходив цікаво, з великою користю для здоров’я і 

всебічного розвитку дітей. Робота з колективом сприяла зміцненню життя і здоров’я  дітей, попередженню дитячого травматизму. 

          Поруч з цим не завжди вдавалося системно проводити загартовуючи процедури з використанням природних факторів через 

несприятливі погодні умови. В навчально-виховній роботі недостатня навчально-методична база для більш ефективного 

проведення тематичних тижнів. Ця робота потребує подальшого вдосконалення і продовження.  

         

         Тому на наступний 2018 рік літньо-оздоровчого періоду колектив ЗДО ставить такі завдання: 
 

1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережуючих 

та здоров’яформуючих освітніх технологій, формування основ здорового способу життя, підвищення опірності 

організму проти захворювань. Продовження поглибленої роботи з розвитку дошкільників позитивного ставлення до 

духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами. 

2. Удосконалення шляхів організації оздоровчої роботи по створенню умов для креативного розвитку дошкільнят 

засобами трудової діяльності (праці в природі, художньої праці) та повноцінного відпочинку дітей. 

3. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного 

закладу та здійснення педагогічного та санітарного просвіту батьків з питань виховання та оздоровлення дітей 

влітку. 



Режим роботи ЗДО «Золотий ключик» №6 на літньо – оздоровчий період 2018 року 
 

Час Режимні процеси Час Режимні процеси 
Ясельні групи Дошкільні групи 

7.30 – 8.00 Прийом дітей, ігри, індивідуальна робота з батьками 7.30 – 8.00 Прийом дітей, ігри, індивідуальна з робота батьками 
8.00 – 8.15  Ранкова гімнастика на свіжому повітрі, виховання 

культурно-гігієнічних навичок під час миття рук, 
відвідування туалетної кімнати 

8.00 – 8.20 Ранкова гімнастика на свіжому повітрі, виховання 
культурно-гігієнічних навичок під час миття рук, 
відвідування туалетної кімнати 

8.15 – 9.25 Підготовка до сніданку 8.20 – 8.30 Підготовка до сніданку 
8.25  – 8.45 Сніданок 8.30 – 8.50 Сніданок 

8.45 – 9.00  Відвідування туалетної кімнати, умивання, 
малорухливі ігри, підготовка до навчально-ігрової 
діяльності 

8.50 – 9.00 Полоскання ротової порожнини, підготовка до 
навчально-ігрової діяльності 

9.00 - 9.10  Навчально-ігрова діяльність на повітрі 

9.00 – 9.30 Навчально-ігрова діяльність (групові та індивідуальні 
ігри) на повітрі 

9.10-9.20 Підготовка до прогулянки (панами, вода, прапорці, 
спортивний та ігровий інвентар) 

9.30-10.30 Підготовка до прогулянки 9.20 – 9.50 Фізкультура на повітрі 
 10.30-11.30 Прогулянка 

10.40-10.50 Вітамінізація свіжими фруктами, вітамінними чаями, 
фруктовими соками 

9.50 – 10.20 Вітамінізація свіжими фруктами, вітамінними 
чаями, фруктовими соками 

10.50-11.20 Загартування (повітряні і сонячні ванни) 
аромотерапія, звукотерапія, кольоротерапія, 
піскотерапія, психогімнастика, ігри-медитації, 
сміхотерапія, масажі (щітковий, горіховий, точковий) 

10.20-11.00 Загартування (повітряні і сонячні ванни) 
аромотерапія, звукотерапія, кольоротерапія, 
піскотерапія, психогімнастика, ігри-медитації, 
сміхотерапія, масажі (щітковий, горіховий, точков.) 

11.20-11.30 Відвідування туалетної кімнати, підготовка до обіду 11.00-11.50 Прогулянка (екскурсії, виїзди, спостереження, 
пішохідні переходи, змагання, розваги, ходьба 
босоніж тощо) 11.30-11.50 Обід 

11.50-12.00 Відвідування туалетної  кімнати, підготовка до сну 11.50 – 12.20 Водні процедури, миття ніг 
12.20-12.30 Підготовка до обіду 

12.00-15.00 Сон 12.30-12.50 Обід 
15.00-15.20 Поступове пробудження, масаж, сольові 

 доріжки 
12.50-13.10 Полоскання ротової порожнини, загартовуючи 

процедури, читання казки перед сном 
15.20-16.00 Відвідування туалетної кімнати, підготовка до вечері 13.10-15.20 Сон 

15.20 – 16.00 Поступове пробудження, коригуюча гімнастика, 
гімнастика пробудження, сольові доріжки, масаж, 
підготовка до вечері 

16.00-16.20 Вечеря 
16.20-16.25 Відвідування туалетної кімнати, підготовка до  

вечірньої прогулянки 16.00-16.30 Вечеря 

16.25-17.15 Ігри на свіжому повітрі, індивідуальна робота з 
батьками 

16.30-17.15 Ігри на свіжому повітрі, індивідуальна робота з 
батьками 

17.15-17.45 Відхід дітей додому 17.15-17.45 Відхід дітей додому 
Підготовка групи до нового навчального дня 
 

17.45-18.00 Підготовка групи до нового навчального дня 17.45-18.00 



Розклад освітньої роботи на літо 2018 року в ЗДО «Золотий ключик» №6 

 

 

 

 
 

І ясельна група ІІ ясельна група І молодша група ІІ молодша група середня група старша група 

1.Мовлення дитини 

2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (основні 

рухи) 

1.Дитина в сен.-пізн. 

просторі 

2.Дитина у світі 

культури (музичне) 

 

1.Мовлення дитини 

 2.Дитина у світі 

культури (музичне) 

  

1.ОБЖД 

 2.Дитина у світі 

культури (музичне) 

1.Мовлення дитини 

 2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (спортивні 

ігри) 

 1.Дитина в сен.-пізн. 

просторі 

2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (спортивні 

ігри) 

1.Дитина в сен.-пізн. 

просторі 

 2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (спортивні 

ігри) 

1.Дитина у світі 

культури (малювання / 

аплікація) 

2.Фізкультура на 

повітрі (основні рухи) 

 1.Дитина в сен.-пізн. 

просторі 

2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (основні рухи) 

  

 1.Мовлення дитини 

2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (основні рухи) 

 

 1.Дитина у світі 

культури (малювання) 

2.Дитина у світі 

культури (музичне) 

1.Мовлення дитини 

2.Дитина у світі 

культури (музичне) 

  

1.Дитина у світі 

культури (малювання)  

2.Дитина у світі 

культури (музичне) 

 

1.Мовлення дитини 

2. Дитина у світі 

культури (музичне) 

 

1.Дитина у світі культури 

(малювання) 

2.  Фізкультура на повітрі  

(спортивні ігри) 

 

1.Дитина в сен.-пізн. 

просторі 

2. Дитина у світі 

культури (музичне) 

 

 1.Дитина в сен.-пізн. 

просторі 

2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (основні 

рухи) 

 1.Дитина у світі 

культури (аплікація / 

ліплення) 

 2. Здоров’я та 

фізичн. розвиток 

(основні рухи) 

1.Дитина у 

природному довкіллі 

2. . Здоров’я та 

фізичн. розвиток 

 (основні рухи)   

1.Дитина у світі 

культури (аплікація / 

ліплення) 

2. . Здоров’я та фізичн. 

розвиток 

 (спортивні ігри)   

1.ОБЖД 

 2. Дитина у світі 

культури (музичне) 

   

1.Дитина у світі 

культури (малювання)  

2.Екологічне/                   

валеологічне виховання 

(д/і, екскурсії) 

 

 1.Дитина у світі 

культури (аплікація / 

ліплення) 

2.  Фізкультура на 

повітрі  (спортивні 

ігри) 

1.ОБЖД/ Екологічне/ 

Валеологічне вих-

ня(д/і,екскурсія) 

2. Дитина у світі 

культури (музичне) 

   

1.Дитина у світі 

культури (аплікація / 

ліплення) 

2. Дитина у світі 

культури (музичне) 

   

1.Дитина у 

природному довкіллі 

2. Здоров’я та фізичн. 

розвиток (основні 

рухи) 

1.Дитина у світі культури 

(ліплення / аплікація)  

2.Екологічне /               

валеологічне вих.-ня       

(д/і, екскурсії, 

прогулянки) 

1. Дитина у світі 

культури 

(аплікація/ліплення) 

2.Фізкультура на 

повітрі (спортивні ігри) 

1.ОБЖД / Екологічне/ 

Валеологічне вих-ня 

(д/і,екскурсія) 

2. Дитина у світі 

культури (музичне) 

 

 1.Дитина у світі 

культури 

(малювання) 

2.  Фізкультура на 

повітрі  (спортивні 

ігри) 

 



 

Орієнтовна система  

фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня ЗДО «Золотий ключик» №6 

на літній період 2018 року 

 

Ранок 
 

Ранкова гімнастика 10 – 20 хв  Щоденно 

Оздоровчий біг 3 – 7 хв Двічі на тиждень 

Точковий масаж 5 – 10 хв Тричі на день 
Заняття Фізкультхвилинки 1 – 2 хв Щоденно 
Прогулянка  Самостійна ігрова діяльність Від 10 хв до 40 хв Щоденно 

Індивідуальна робота з розвитку рухів 5 – 10 хв По мірі необхідності 

Звукотерапія, кольоротерапія, 

піскотерапія, психогімнастика, ігри-

медитації, сміхотерапія, масажі 

(щітковий, горіховий, точковий) 

3 – 5 хв Щоденно 

Перед обідом Фіто і аромотерапія До 10 хв За 1 годину до їжі 

Пальчикова гімнастика 5 – 10 хв Щоденно   
Після обіду Полоскання горла йодосолевим 

розчином 

3 – 5 хв Щоденно  

Перед денним сном Точковий масаж 5 – 7 хв До трьох раз на день 

Загартування (повітряні і сонячні 

ванни)  
5 – 10 хв Щоденно  

Після сну Гімнастика пробудження 10 хв Щоденно  

Ходьба по ґудзиках, каштанах, 

доріжках здоров’я (масаж стоп ніг) 

5 – 7 хв Щоденно  

Дихальна гімнастика 3 хв Щоденно у добре провітреному приміщені 
Друга половина дня 

 
Розвиток дрібної моторики рук До 30 хв Щоденно  

 
 

 

 
 



Ч Е Р В Е Н Ь 

№ Зміст роботи Термін виконання Форма 
проведення 

Відповідальний Примітки 

 
І. Організаційно – методична робота з кадрами 

1.1. Складання розкладу занять на літній 
період та плану екскурсій 

До 24.05.18 р. розклад занять методист  

1.2. Видати наказ про підготовку ЗДО до 
літньо – оздоровчого періоду 

До 25.05.18 р. наказ директор  

1.3. Методичні посиденьки: 
1.Планування й організація оздоровчої   
роботи з дітьми в літку 
2.Організація трудової діяльності в літку 

 
що 

понеділка/вівторка 

 
педагогічна година 

 
методист 

 

1.4.  Консультації для педагогів: 
«Організація  навчально – виховної 
роботи з дітьми в літку»; 
«Уроки безпечного життя»; 
«Фізичне виховання дітей улітку» 

 
Протягом місяця  

 
педгодина 

 
методист 

 

1.5. Оформити ширми з рекомендаціями по      
оздоровленню дітей влітку, 
попередження дитячого травматизму. 

 
До 29.05.18 р. 

 
батьківські 

куточки 

 
вихователі 

 

1.6. Вивчення стану життєдіяльності 
дітей: 
Методичні рейди ходу виконання літніх 
завдань з питань освітнього процесу. 

 
Раз на місяць 

 
контроль 

 
члени 

адміністрації 

 

1.7. Стан організації роботи з безпеки 
життєдіяльності в ЗДО 

06.06. по 09.06.18 р. тематичний 
контроль 

директор Дошкільні 
групи 

1.8. Обладнання та оснащення 
педпроцесу: 
1.Забезпечити всебічну підготовку груп 
до нового навчального року. 

 
Протягом літа 

  
вихователі 

 

2.Робота по поліпшенню навчально – 
виховної бази: оновлення та 
виготовлення демонстраційного і 
роздаткового матеріалу з розділів 
програми «Дитина», «Впевнений старт». 

 
Впродовж місяця 

 
Демонстраційний і 

роздатковий 
матеріал 

 
методист і 
вихователі 

 

3.Обновити куточки СХД, природи,            
господарсько – побутової праці, 
художньо –мовленнєвої діяльності, 
батьківські інформаційні куточки 
відповідно вікової групи 

 
протягом місяця 

  
вихователі 

 
 
 
 

 



 
ІІ. Організаційно – педагогічна робота 

2.1. Проводити свята та розваги для дітей: 
«Подорож до країни дитинства» 

 
01.06.18 р. 

Музична  розвага  
музкерівник, 
фізкерівник 

 
вих. – лі 

дошкільних     груп 

 

 «Правила для пішоходів» 09.06.18 р.  Тематична 
розвага 

 «Здрастуй, літо!» 16.06.2018 р. Музично-
спортивне свято 

 «Колосок»; 26.06.2018 р. Тематична 
розвага 

 «Про Півника, Курочку та хитру Лисичку» 30.06.2018 р. Драматизація 
казки 

2.2. Тематичні тижнів: 
«Чужих дітей не буває» 

З 06.06. по 
09.06.2018 р. 

 
 

План роботи з 
дітьми 

 
 

вихователі 
дошкільних груп 

 

 
«Тиждень безпеки» 

З 12.06. по 
16.06.2018р. 

 
«Тиждень експериментів» 

З 19.06. по 
23.06.2018 р. 

 
«В гостях у казки» 
 

З 26.06. по 
30.07.2018 р. 

2.3. Виставки, конкурси, вікторини, 
Змагання : 
«Тато, мама, я – дружна сім’я» 

 
 

02.06.18 р. 

 
Змагання родин 

 
 
 

вихователі 
дошкільних груп 

 

 
КВК «Правила дорожні має знати кожен» 

 
08.06.18 р. 

Вікторина(правил
а дорожнього 
руху) 

 
«В країні Піскографії» 

 
20.06.18 р. 

Виставка споруд 
із 

піску 
 
«Мій улюблений казковий герой» 
 

 

29.06.2018 р. 

Малюнки, 
саморобки за 
сюжетами казок 

2.4. Проводити екскурсії : 
до краєзнавчого музею; по місту; в парк; 
сад; на луки; до річки.  

впродовж місяця План роботи з 
дітьми 

вихователі  

2.5. Робота з батьками : 
1.Провести групові батьківські збори: 
 - Ознайомити батьків зі станом здоров’я      
   дітей; 
-Проінформувати про літню програму  

До 09.06.18 р. Протоколи 
батьківських 

зборів 

 
 
 
 
 

 



 дитячого садка. вихователі 

2.Залучати батьків до проведення музична 
розвага « Подорож до країни Дитинства» 

01.06.18 р. свято 

3.Оформити батьківські центри з  
    рекомендаціями по ОБЖД в літній      
    період: 
«Теплові та сонячні удари. Перша 
допомога»; 
«Загартування сонцем, повітрям, водою» 

 

 

Протягом місяця 

 
 
 

консультації 

 
медсестра   

 
вихователі 

 

 4.Залучати батьків до участі в праці з    
    благоустрою  території та груп ЗДО 

Протягом літа ремонти групових 
кімнат 

 
 

вихователі 

 

 5.Консультації : 
- «Оздоровлення дітей разом з батьками» 
- «Чим зайняти дітей під час прогулянки  
  на природі: поради батькам»; 
-«Відпочинок з дітьми влітку». 

 

Протягом місяця 

 
Батьківський 

куточок 

ІІІ. Адміністративно – господарська робота 

3.1. Перевести роботу ЗДО на літній режим 
роботи 

червень наказ директор  

3.2. Провести організоване переведення дітей з 
групи в групу 

01.06.18 р. наказ директор  

3.3. Укомплектувати групи для роботи в літній 
період, розподілити кадри 

До 01.06.18 р. наказ  директор  

3.4. Проінструктувати педагогів, технічний     
персонал щодо питань охорони життя і    
здоров’я дітей під час організації літніх 
свят, ігор, походів і т. д. 

30.05.18 р.  
інструктаж 

директор, 
методист, 
завгосп 

 

3.5. Провести місячник щодо благоустрою 
території «Зелена хвиля». Привести в 
належний стан квітники (висівання та 
висадження однорічних та багаторічних 
квітів), городи, ділянки. 

 
Протягом місяця 

 
Територія ЗДО 

директор, 
завгосп,  колектив 

 

3.6. Заміна вікон на металопластикові Протягом місяця  завгосп, робочий  

3.7. Провести виробничу нараду : 

1.Підготовка до літньої оздоровчої      

   компанії: «Організація та зміст роботи  

   з дітьми улітку»; 

 

 

07.06.18 р. 

 

 

Протокол 

виробничої наради 

директор, завгосп, 

методист, 

медсестра 

 



2.Звітування керівника ЗДО про роботу. 

3.Різне.  

3.8. Завести пісок в пісочні ящики для ігор   

дітей з піском 

Протягом місяця пісочниці завгосп  

3.9. Вивчити й контролювати виконання     

«Типових правил протипожежної безпеки» 

 

Протягом місяця 

 директор, завгосп  

3.10. Придбати фарбу для проведення 

косметичного ремонту приміщення та   

спортивного обладнання, павільйонів. 

впродовж місяця  завгосп  

3.11. Засітчування вікон від мух та комарів 01.06.18 р.  завгосп  

3.12. Виконання поточних ремонтних робіт в   

групових кімнатах, ігрових майданчиках 

та підсобних приміщеннях закладу. 

протягом літа  завгосп, робочий, 

вихователі 

 

3.13. Ремонт центральної площадки і пандуса протягом літа  завгосп, 

робочий 

 

3.14. Заміна вікон на пластикові 

енергозберігаючі 

протягом літа  завгосп, 

робочий 

 

3.15. Ремонт переходів пожежних виходів протягом літа  завгосп, 

робочий 

 

3.16. Встановлення блискавкозахисту, 

пожгідранта 

протягом літа  завгосп, 

робочий 

 

3.17. Проведення пожежної сигналізації протягом літа  завгосп, 

робочий 

 

3.18. Скошування трави на території ЗДО протягом літа  робочий  

3.19. Висвітлення на сайті роботи ЗДО в літньо-

оздоровчий період 

протягом літа  методист, 

вихователі 

 

 
Л И П Е Н Ь 

№ Зміст роботи Термін 
виконання 

Форма проведення Відповідальний  Примітки  

 
І. Організаційно – методична робота з кадрами 



1.1. Контролювати виконання правил з техніки   
безпеки, охорони праці, пожежної безпеки 
та  охорони життя і здоров’я  дітей 

 
продовж місяця 

 
Контроль 

 
директор 

 

1.2. Запропонувати вихователям опрацювати 
програму своєї вікової групи на новий 
навчальний рік 

 
продовж місяця 

 
Зошит по самоосвіті 

методист, 
вихователі 

 

1.3. Методичні рейди ходу виконання літніх 
завдань з питань освітнього процесу. 

 
раз на місяць 

Педгодина  
(аналіз з ходу 
оздоровлення) 

члени адміністрації  

1.4. Слідкувати за санітарним станом на ігрових 
майданчиках. 

впродовж місяця  медсестра, 
 пом. вихователів 

 

1.5. Методичні посиденьки  
1. «Збереження життя і здоров’я дітей» 
2. «Ландшафтний дизайн, як засіб 

креативного розвитку дошкільників» 

 
щопонеділка/ 

вівторка 

 
педагогічна година 

 
методист 

 

1.6. Консультації для педагогів 
- «Сучасні підходи до створення 

розвивального середовища групи» 
- «Пісок як матеріал для розвитку 

творчості та навчання» 

 
протягом місяця 

 
педгодина 

 
методист, 

 

 

1.7. Обладнання та оснащення педпроцесу : 
1. Виготовлення посібників до нового 

навчального року 

протягом місяця навчальні посібники педпрацівники  

2. Впорядковувати куточки центри 
креативного розвитку дошкільнят  в 
трудовій діяльності 

протягом місяця куточки педпрацівники  

3. Розробити методичні рекомендації по  
створенню ландшафтних композицій 
на майданчиках 

протягом місяця методичні 
рекомендації 

вихователі творчої 
групи 

 

 
ІІ. Організаційно – педагогічна робота 

2.1. Тематичні тижні : 
«Екологічна стежинка» 
«В країні чеснот» 
«Тиждень здоров’я і спорту» 
«Веселимося, граємо – літечко вітаємо» 
 

 
03.07.по 07.07.18  
10.07.по 14.07.18 
17.07.по 21.07.18 
24.07.по 28.07.18 

 

 
план  

освітньої роботи 

 
методист,   
вихователі 

 

 

2.2. Організовувати свята розваги : 
«На Івана, на Купала»; 

     
       06.07.18 р. 

 
Музичне свято 

 
муз. керівник 

 



 
2.3. 

«День народження в садочку відзначаємо» 14.07.18 р. Вечір розваг вих-лі сер.гр.  

«Хто спритніший?» 17.07.18 р. Спортивне свято фізкерівник,вих-
лі мол.гр. 

 

«Веселимося, граємо – літечко вітаємо» 26.07.18 р. Народні ігри пі 
музику 

вих-лі ст.гр.  

Виставки, конкурси, вікторини: 
«Чудасія в природі» (вироби з природного 
матеріалу) 

 
03.07.18 р. 

 
виставка 

 
вих.-лі 

 

 
2.4. 

«Вечір чарівних слів» (на знання і 
використання слів етикету) 

       10.07.18 р. вікторина вихователі 
середньої групи 

 

Робота з батьками     

 
 

1.Запросити батьків на свято Івана Купала. 06.07.18 р. сценарій свята вихователі  

2.День відкритих дверей : 
«В гостях у літечка» 

28.07.18 р. Огляд груп ЗДО директор, 
вихователі 

 

3.Консультації : 
- «Ми їдемо відпочивати»; 
- «Дачні розваги» 

 
протягом місяця 

 
Батьківський 

куточок 

 
вихователі 

 

3.1. Систематично здійснювати контроль за   
загартовуючи ми процедурами дітей 
протягом літньо - оздоровчого періоду: 
сонцем, повітрям, водою. 

Раз на місяць аналіз члени 
адміністрації 

  
аз на місяць аналіз адміністрації 

3.2. Підведення води для поливу території,   
пісочниць, квітників. 

протягом місяця  двірник  

3.3. Скласти план роботи ЗДО на наступний н/р протягом місяця план директор, 
методист 

 

3.4.  Фарбування приміщення, ігрового та 
спортивного обладнання, павільйонів. 

протягом місяця   завгосп, робочий   

 

 
                                                                                          

С Е Р П Е Н Ь 

№ Зміст роботи Термін 
виконання 

Форма 
проведення 

Відповідальний Примітки 

 
І. Організаційно – методична робота з кадрами 

1.1. Видати наказ про підсумки оздоровчого 
періоду. 

До 31.08.18 р. Наказ директор  



1.2. Видати наказ про розподіл обов’язків між   
працівниками з техніки безпеки та охорони  
праці, про їх відповідальність за закріплений 
об’єкт. 

До 25.08.18 р. Наказ  директор  

1.3. Вивчення стану життєдіяльності : 
«Готовність ЗДО до нового навчального року» 

07.08.18р. (І тур) 
21.08.18р. 

(ІІ тур) 

тематична 
перевірка 

директор 
методист 

 

1.4. Огляд – конкурс груп та кабінетів до початку 
нового навчального року. 

30.08.18 р. Інформація  методист, члени  
творчої групи 

 

1.5. Систематизувати матеріал по літньому   
оздоровленню дітей (до педради) 

впродовж місяця  директор, 
методист 

 

1.6. Методичні рейди ходу виконання літніх  
завдань з питань освітнього процесу 

раз на місяць педгодина   
(підсумковий аналіз  
ходу оздоровлення) 

члени    
адміністрації 

 

1.7. Педагогічна рада 
1. Підсумки навчально – виховної роботи. 
- Аналіз роботи педколективу за минулий 

навчальний рік; 
- Підсумки підготовки вихователів до навчального 

року; 
- Аналіз захворюваності дітей. 
2. Шляхи реалізації навчально-виховного процесу; 
- Обговорення та затвердження річного плану 

роботи; 
- Затвердження програм, за якими буде працювати 

педколектив у 2018-2019 н. р.; Затвердження   форм 
планування ,розкладу. 

3. Організаційні питання початку нового навчального 
року. 

 
 
 
 

 
 

31.08.18 р. 

 
 
 
 
 
 

педрада 

 
 
 
 
 
 

директор, 
методист 

 

1.8. Методичні посиденьки : 
1. «Базовий компонент дошкільної освіти» 

(реалізовуємо завдання 
Державного стандарту дошкільної         

          освіти України) 
2. «Підсумки літньої оздоровчої роботи» 

 
щопонеділка/  

вівторка 

 
педгодина 

(круглий стіл) 

 
методист 

 

1.9. Консультації для педагогів : 
- «Уявний світ дітей дошкільного віку» 
- «Творчі здібності дітей-на кінчиках їхні 

її пальців». 

 
Протягом місяця 

 
педгодина 

 
директор, 
методист 

 

 

1.10. Загальні збори : 
1. «Як швидко літо пролетіло» : підсумки 

літньо-оздоровчої компанії. 
2. «Чи далеко до зими?» : підготовка ДНЗ 

до роботи в осінньо-зимовий період. 

 
 

25.08.18 р. 

 
протокол 

загальних зборів 

 
директор, 
методист, 

ст. медсестра, 
завгосп 

 



1.11. Обладнання та оснащення педпроцесу 
1. Систематизувати матеріал по 

плануванню за програмою для 
вихователів на новий навчальний рік. 

 
 

До 21.08.18 р. 

 
папка з 

планування 

 
директор, 
методист 

 

 
2. Складання річного плану роботи ЗДО на 

новий навчальний рік 

 
протягом місяця 

 
таблиці,    

циклограми 

директор, 
методист, 

творча  група 

 

 
 
 
 
 
2.1. 

 
ІІ. Організаційно – педагогічна робота 
 
 
Організовувати свята та розваги : 
«На лісовій галявині» 

 
 
 
 

01.08.18 р. 

 
 
 
 

Розвага 

 
 
 
 

фіз. інструктор,  
муз керівник,       

 
вихователі 

 

 
 «Свято бантика» 10.08.18 р. Музична розвага 
 «Спас Яблучний» 17.08.18 р. Тематичне свято 
 «Веселі козацькі розваги» 25.08.18 р. Спортивне свято 
2.2. Тематичні тижні : 

«Тиждень зі знавцями» 
 

з 01.08 по 
04.08.18 р. 

 
 

План      
  освітньої роботи 

з дітьми 

 
 

Методист,    
вихователі 

 

 «Тиждень цікавих справ» з 07.08 по 
11.08.18 р. 

 «Україна - рідний край» з 14.08 по 
18.08.18 р. 

 «Прощаємося з літечком» (підсумковий) з 21.08 по 
25.08.18 р. 

2.3. Конкурси, виставки, вікторини: 
«Що? Де? Коли?» 

 
02.08.2018 р. 

 «Чепурушка» 09.08.2018 р. 
 
 

«Юні дизайнери та флористи» (створення 
композицій) 

 
17.08.2018 р. 

Вікторина  
(вечір-розваг) 

 
методист, 

музкерівник, 
вихователі 

 

«Україна – мій рідний край» малюнки до Дня 
незалежності України серед дітей 

 
23.08.2018 р. 

Конкурс чистоти 
групових кімнат 

«Як ми провели літо» (фотоетюди) 31.08.2018 р. Конкурс 
майданчиків 

2.4. 
 

Робота з батьками  виставка  
вихователі 

 
1. Запросити батьків взяти участь у святі 

           «Спас яблучний» 
18.08.201 8р. виставка 

фотографій 
 

 2. Провести бесіди з батьками, діти яких 
вперше поступають в ДНЗ «Адаптація 

 
протягом місяця 

   



 

 

дітей до нових умов життя в 
дошкільному закладі» 

 
ІІІ. Адміністративно – господарська робота 

 
3.1. 

3. Консультація 
- «Незабаром до дитячого садка» 
- «Дитячий ігровий майданчик» 

 
протягом місяця 

свято музкерівник  

4. Замінити матеріали в батьківських 
куточках до нового навчального року 

до 29.08.18 р.  
Індивідуальні 
консультація 

зав. ДНЗ, 
медсестра 

 

5. Контролювати стан водопроводу, 
каналізації й приміщень ЗДО 
сторожами й робочим при передачі 
змін; інформувати директора ЗДО про 
порушення у вихідні дні. 

 
щоденно 

 сторожі, 
робочий, 
завгосп 

 

3.2. Провести інструктажі по Т/Б та охороні праці До 15.08.18 р.     до 22.08.14р. 
3.3. Ремонт сходів центрального входу протягом місяця  директор  

завгосп, 
робочий, сторож 

 

3.4. Ремонт овочесховища до 18.08.18 р. Журнал 
інструктажу по 

Т/Б 

директор  
 

 

3.5. Виробнича нарада «Трудова дисципліна в 
ЗДО» 

1. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку. 

2. Дотримання правил техніки безпеки.      
Дитячий травматизм та його 
запобігання. 

3. Економія води та електроенергії. 
4. Звіт про роботу усіх служб в літній 

період. 
Затвердження графіків роботи. 

 
до 25.08.18 р. 

 
Протокол 

виробничої 
наради 

 
директор, 
завгосп, 
робочий 

 

3.6. Розпочати заготівлю овочів на зиму З 14.08.18 р.  завгосп  
3.7. Постійно підтримувати порядок на території 

ЗДО 
впродовж місяця  завгосп  

 
 



 

Додатки до річного плану ЗДО «Золотий ключик» №6 на літньо-оздоровчий період: 
 

  

План сестри медичної старшої 
Додаток №1 

 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  Примітка  

 

І. Організаційна робота 

1. Прийом дітей – новаків до ЗДО ПОСТІЙНО директор, с/м. ст.  

2. Систематичне ведення своєї обов’язкової медичної документації 

за власною формою 

ПОСТІЙНО директор, с/м. ст.  

3. Аналізувати стан захворюваності дітей з педагогічним 

персоналом ЗДО 

1 раз на місяць директор  

  

ІІ. Лікувально – профілактична робота 

1. Проведення антропометричних вимірювань дітей Початок і кінець 

літа 

ст. медсестра  

2. Ведення контролю за виконанням санітарно – гігієнічних норм 

та правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів 

ЩОДЕННО ст. медсестра  

3. Участь у складанні перспективного і щоденного меню ЩОДЕННО ст. медсестра  

4. Забезпечення вхідного контролю якості продуктів  ст. медсестра  

5. Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою 

бракеражного журналу. Підрахунок калорійності раціону 

ПОСТІЙНО ст. медсестра  

6. Контроль за закладкою продуктів до котла Систематично  ст. медсестра  

7. Контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що 

швидко псуються 

Систематично  ст. медсестра  

8. Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики 

проведення цього процесу 

ПОСТІЙНО ст. медсестра, 

методист 

 



9. Контроль за закладкою продуктів до котла Систематично ст. медсестра  

 

ІІІ. Оздоровча робота 

1. Розробка раціонального режиму для усіх груп на: літньо – 

оздоровчий період  

До 26.05.18 р. ст. медсестра, 

методист 

 

2. Розробка комплексів загартовуючих процедур з урахуванням 

оздоровчих факторів 

До 01.06.18 р. ст. медсестра  

3. Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань Відповідно до 

вимог 

ст. медсестра  

4. Контроль за виконанням правил миття посуду (дезінфекції) в групах Відповідно до вимог ст. медсестра  

 

ІV. Протиепідемічна робота 

1. Контроль за санітарно – гігієнічним та хлорним режимом згідно 

з інструкцією 

ПОСТІЙНО ст. медсестра  

2. Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих і 

миючих засобів 

ПОСТІЙНО ст. медсестра,  

завгосп 

 

3. Проведення планового обстеження всього персоналу та дітей на 

кишкову паличку 

За планом ст. медсестра  

4. Проведення протиепідемічних та за гартувальних заходів щодо 

боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями 

Протягом літа ст. медсестра  

5. Контроль за ранковим прийомом дітей у групах ПОСТІЙНО ст. медсестра  

6. Суворий контроль за строками проходження персоналом 

медогляду 

ПОСТІЙНО ст. медсестра  

  7. Навчання технічного персоналу методики проведення хлорного 

режиму 

ПОСТІЙНО ст. медсестра  

 

V. Санітарно – гігієнічна робота 

1. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків ЩОДЕННО ст. медсестра,  

завгосп 

 

2. Контроль за повітряно – температурним режимом, аерацією 

приміщень 

ЩОДЕННО ст. медсестра  

3. Контроль за проведенням генеральних прибирань та за 

розподілом обов’язків серед техперсоналу 

2 на місяць ст. медсестра,  

завгосп 

 



4. Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за 

методикою миття та дезінфекції посуду по групах 

ЩОДЕННО ст. медсестра,  

завгосп 

 

5. Контроль за виконанням персоналу правил особистої гігієни  ЩОДЕННО ст. медсестра  

6. Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, 

серветок, якістю прання 

ЩОДЕННО ст. медсестра  

 

VІ. Санітарно – просвітницька робота 

1. Проведення лекцій і бесід для батьків з питань раціонального 

харчування дітей, профілактики різного типу захворювань. 

Бесіди : 

- Апетит у дитини 

- Що таке раціональне харчування? 

- Пристрасті про ласощі 

Консультації : 

- Профілактика аскаридоза 

- Дизентерія  

- Дитина і хвороба  

- Щеплення  

- Загартування  

Протягом літа ст. медсестра, 

вихователі 

 

2. Інформація персоналу та батькам про наявність просвітницької 

літератури та літератури з профілактики інфекційних  

захворювань 

ПОСТІЙНО ст. медсестра, 

вихователі 

 

3. Випуск санбюлетенів : 

- Профілактика кишкових інфекцій 

- Дитячий відпочинок 

- Перша допомога при перегріванні: тепловому та 

сонячному ударі 

- Обережно гриби 

 

Протягом літа 

 

ст. медсестра, 

вихователі 

 

 

 

 



 

План проведення 

тематичних тижнів в ЗДО «Золотий ключик» №6 на літній оздоровчий період 2018 року 

Додаток №2 
 

Тематика тижня Дата проведення 

 

Відповідальні 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

«Чужих дітей не буває» З 06.06. по 09.06.2018 р. Методист, фізінструктор, 

музкерівник, вихователі «Тиждень безпеки» З 12.06. по 16.06.2018р. 
«Тиждень експериментів» З 19.06. по 23.06.2018 р. 
«В гостях у казки» З 26.06. по 30.07.2018 р. 

 

ЛИПЕНЬ 
 

«Екологічна стежинка» З 03.07. по 07.07.18 Методист, фізінструктор, 

музкерівник, вихователі «В країні чеснот» З 10.07. по 14.07.18 
«Тиждень здоров’я і спорту» З 17.07. по 21.07.18 
«Веселимося, граємо – літечко вітаємо» З 24.07. по 28.07.18 

 

СЕРПЕНЬ 
 

«Тиждень зі знавцями» з 01.08 по 04.08.18 р. Методист, фізінструктор, 

музкерівник, вихователі «Тиждень цікавих справ» з 07.08 по 11.08.18 р. 
«Україна - рідний край» з 14.08 по 18.08.18 р. 
«Прощаємося з літечком» (підсумковий) з 21.08 по 25.08.18 р. 

 

 

 

 



 

План проведення масових заходів  

в ЗДО «Золотий ключик» №6 на літній оздоровчий період 2018 року 

Додаток №3 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

ЧЕРВЕНЬ 
«Подорож до країни дитинства» - музична  розвага 01.06.18 р. музкерівник, вихователі 
«Правила для пішоходів» - тематична розвага 09.06.18 р. музкерівник, фізінструктор, 

вихователі 
«Здрастуй, літо!» - спортивно-музичне свято 16.06.2018 р. фізінструктор, вихователі 
«Колосок» - тематична розвага 26.06.2018 р. музкерівник, вихователі 
«Про Півника, Курочку та хитру Лисичку» - драматизація казки 30.06.2018 р. музкерівник, вихователі 

ЛИПЕНЬ 
«На Івана, на Купала» - музично-спортивне свято 06.07.18 р. музкерівник, фізінструктор, 

вихователі 
«День народження в садочку відзначаємо» - вечір розваг 14.07.18 р. музкерівник, фізінструктор, 

вихователі 
«Хто спритніший?» - спортивне свято 17.07.18 р. фізінструктор, вихователі 
«Веселимося, граємо – літечко вітаємо» - народні ігри під музику 26.07.18 р. музкерівник, вихователі 
«Чудасія в природі» - виставка виробів з природного матеріалу 03.07.18 р. вихователі 
«Вечір чарівних слів» - вікторина на знання і використання слів етикету      10.07.18 р. музкерівник, вихователі 
«Тато, мама, я – дружна сім’я» - спортивні змагання між родинами 02.06.18 р. методист, фізінструктор, вихователі 
КВК «Правила дорожні має знати кожен» - вікторина 08.06.18 р. методист, музкерівник, вихователі 
«В країні Піскографії» - виставка споруд із піску 20.06.18 р. вихователі 
«Мій улюблений казковий герой» - малюнки, саморобки за сюжетами казок 29.06.2018 р. вихователі 

СЕРПЕНЬ 
«На лісовій галявині» - розвага 01.08.18 р. музкерівник, фізінструктор, 

вихователі 
«Свято бантика»- музична розвага 10.08.18 р. музкерівник, вихователі 
«Спас Яблучний» - тематичне свято 17.08.18 р. музкерівник, вихователі 
«Веселі козацькі розваги» - спортивне свято 25.08.18 р. фізінструктор, вихователі 
«Що? Де? Коли?» - вікторина 02.08.2018 р. музкерівник, вихователі 
«Чепурушка» - конкурс чистоти групових кімнат 09.08.2018 р. вихователі 
«Юні дизайнери та флористи» (створення композицій) – вечір-розваг 17.08.2018 р. музкерівник, вихователі 
«Україна – мій рідний край» малюнки до Дня незалежності України серед дітей 23.08.2018 р. методист, вихователі 



«Як ми провели літо» (фотоетюди) - виставка 31.08.2018 р. методист, вихователі 

 

Додаток №4 

 

Склад комісії з огляду приміщень і території закладу 

для створення безпечних умов перебування вихованців у ЗДО №6  

в літньо-оздоровчий період в 2018 р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Склад робочої групи з підготовки та проведення оздоровчої кампанії ЗДО №6 у 2018 р. 

 

П. І. Б. Посада 

Македон В. В. Директор ЗДО 

Кравчук А. М. Вихователь-методист 

Закаблуковська Т. В. Завгосп 

Скрекотень Г. В. Медсестра 

Мокрицька В. В. Голова ПК, вихователь 

Самохін М. В. Робочий  

П. І. Б. Посада 

Македон В. В. Директор ЗДО 

Кравчук А. М. Вихователь-методист 

Закаблуковська Т. В. Завгосп 

Скрекотень Г. В. Медсестра 

Мокрицька В. В. Голова ПК, вихователь 

Тимошенко Т. В. Музкерівник  

Шевчук Т. О. Фізінструктор 

Члени творчої групи 

Типак Л. М. Вихователь  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Жаборовська С. В. Вихователь 

Кравченко Н. П. Вихователь 


