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РОЗДІЛ I. 

ЗАВДАННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 

Керуючись Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою для дітей від 

двох до семи років «Дитина», «Впевнений  старт» заклад  дошкільної освіти 

визначив такі основні завдання на оздоровчий період: 

1.  Комплексний підхід до збереження та зміцнення дітей шляхом  

упровадження здоров’язбережувальних технологій  

  2. Залучення дітей до процесу індивідуальної та колективної 

співтворчості шляхом ігрової діяльності. 

3. Продовжувати проводити роботу з батьками щодо питань виховання та 

оздоровлення дітей в літній період засобами просвітницької роботи. 
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РОЗДІЛ II 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ.  

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона

ння 

Відповідальні 

Відміт-

ка про 

вико-

нання 

Підвищення теоретичного рівня і фахової майстерності 

педагогів дошкільного закладу 

1. Надавати консультативну допомогу 

педагогам з питань оздоровлення 

дітей влітку 

упро-

довж 

літа 

вихователі-

методисти 

 

2. Розробити адаптативний  графік 

прогулянок та занять з метою 

недопущення об’єднання/змішування 

груп 

червень 
вихователі-

методисти 

 

3. Підготувати методичні рекомендації 

для педагогічних працівників з питань 

організації оздоровлення дітей  

червень 
вихователі-

методисти 

 

4. Організувати тематичні виставки 

методичної літератури: «Екологічне 

виховання»,  

«Загартування дитячого організму», 

«Ігрова діяльність» 

 

червень- 

 

липень 

серпень 

вихователі-

методисти 

 

5. Розміщувати інформацію про літнє 

оздоровлення на Інтернет-сайті  ЗДО, 

соцмережі  Viber групи  

упро-

довж 

літа 

вихователі-

методисти 

 

6. Скласти річний план роботи ЗДО на 

2020 – 2021 н.р. 
червень 

вих.-методист 

Макарова В.І. 

 

7. Поповнити методичний кабінет, 

електронними матеріалами для 

використання в роботі з дітьми 

липень-

серпень 

вих.-методист 

Тарасенко В.С. 

 педагоги 

 

8. Розробити орієнтовний план роботи 

на оздоровчий період 2021 року 
серпень 

вихователі-

методисти 

 

9. Скласти орієнтовний розподіл занять 

на 2020-2021 навчальний рік 
серпень 

вихователі-

методисти 

 

10. Оформити фотозвіт «Літо -2020 року 

в «Ювілейному»» 
серпень 

вих.-методист 

Макарова В.І. 

 

11. Організувати обмін досвідом 

педагогів  

 

упро-

довж 

літа 

вихователі-

методисти, 

вихователі 
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Методична робота з кадрами 

1. Провести  інструктаж з техніки 

безпеки, охорони життя та здоров’я 

дітей з педагогами та обслуговуючим 

персоналом 

травень 

зав. ДНЗ 

Солодовник О.О 

вих.-методист 

Макарова В.І. 

 

2. Наради при завідувачу: 

1. Ознайомлення з планом роботи  

на червень 

2. Методи оздоровлення дітей влітку 

3. Сторінками педагогічної преси 

червень 

зав. ДНЗ 

Солодовник О.О 

вих.-методист 

Макарова В.І. 

вих.-методист 

Тарасенко В.С. 

 

1.Ознайомлення з планом роботи на 

липень 

2. Організація фізкультурно-

оздоровчої роботи влітку 

3. Години творчого пошуку з питань 

вибору оптимальних форм роботи з 

дітьми 

липень 

1. Ознайомлення з планом роботи на 

серпень 

2. Ігрова діяльність в літній період 

3. Підсумок  проведення літнього 

оздоровлення 

серпень 

3. Консультації: 

- Зміцнюємо здоров’я влітку: від 

фізкультурних занять до захопливих 

квестів 

- Проведення спостережень у природі 

червень 

вихователі-

методисти 

Макарова В.І. 

Тарасенко В.С. 

 

- Особливості загартування в 

оздоровчий період 

- Шляхи активізації рухової 

активності дітей влітку 

липень 

- Пізнавальні прогулянки з 

дошкільниками 

- Безпека дитини влітку 

серпень 

4. Семінари-практикуми:  

- «Використання сучасних  

оздоровчих технологій» 

- «Організація ігор-занять із піском» 

червень 

 

липень 

вихователі-

методисти 

Макарова В.І. 

Тарасенко В.С. 

 

5. Конкурси: 

- Фотоконкурс  «Організація роботи 

влітку» 

 

серпень 
вихователі 
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РОЗДІЛ III 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ВЛІТКУ 

№ Назва контролю 
Форма  

контролю 
Група 

Термін  

виконання 

Відпові-

дальні 

Відміт-

ка про 

вико-

нання 

1 Ведення 

документації 

педагогами 

вибірковий 
усі 

групи 

червень-

серпень 

зав. ЗДО, 

методист 

 

2 Планування 

організації 

життєдіяльності 

дітей 

вибірковий 
усі 

групи 

червень-

серпень 
методист 

 

3 Оптимізація 

рухового режиму вибірковий 
усі 

групи 
липень методист  

4 Дотримання вимог 

безпеки 

життєдіяльності 

дітей 

вибірковий 

 

усі 

групи 
червень 

зав .ЗДО, 

методист 

 

5 Організація  

харчування 
вибірковий 

 

усі 

групи 
липень 

 мед. 

сест. 

ст. 

 

6 Організація 

питного режиму 

вибірковий 

 

усі 

групи 
липень зав. ЗДО 

 

7 Проведення 

пошуково-

дослідницької 

роботи 

вибірковий 
усі 

групи 
серпень методист 

 

8 Дотримання 

режиму дня 
вибірковий 

усі 

групи 

червень-

серпень 
зав.ЗДО, 

методист 

 

9 Проведення 

фізкультурно-

оздоровчої роботи 
вибірковий 

усі 

групи 

червень-

серпень 

метод., 

сестра 

медична 

старша 

 

10 Використання 

оздоровчих 

технологій 
вибірковий 

усі 

групи 

червень-

серпень 

метод., 

сестра 

медична 

старша 

 

11 Підготовка до 

нового 

навчального року 
тематичний 

усі 

групи 
серпень 

завіду-

вач, 

методис 

ти 
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РОЗДІЛ IV 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ВЗАЄМОДІЯ  

ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ З СІМ’ЄЮ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 

№ Зміст роботи 
Форма 

роботи 

Термін 

виконан-

ня 

Відповідальні 

Відміт- 

ка про 

вико-

нання 

Методична робота 

1. Організувати виставку інфор-

маційно-педагогічної літера-

тури «Оздоровлення дошкіль-

ників влітку» 

виставка червень 
вихователі-

методисти 

 

2. Поповнити  медіатеку 

методичного кабінету, 

матеріалами щодо роботи з 

дітьми та батьками по 

організації літнього 

охдоровлення 

картотека липень 
вихователі-

методисти 

 

3. Оформити стенд «Літнє 

оздоровлення дітей» 
стенд серпень 

методист, 

вихователі 

 

Робота з дітьми 

1. 

 

Музичні свята, розваги: 

- «Завітало тепле літечко» 

 (ранній, молодший вік) 

- Розвага «Як козаки по сіль 

ходили»  

(середній, старший вік) 

свято  

 

розвага 

 

 

 

червень музичні 

керівники, 

вихователі 

 

- «Корисні вітамінки для 

розвитку дитинки»  

(ранній, молодший, середній 

вік) 

- «Ой на  Івана та на Купала»  

(усі вікові групи) 

 

 

розвага 

 

 

 

розвага 

 

 

липень музичні 

керівники, 

вихователі 

 

- «Хай в серці кожної дитини 

живе любов до України» 

(усі вікові групи) 

- «До зустрічі, тепле літечко!»  

(усі вікові групи) 

розвага 

 

 

розвага 

 

серпень музичні 

керівники, 

вихователі 
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2. Свята за народним календарем: 

- Свято Івана Купала 

- Розвага «Буде в місті і в селі 

мед солодкий на столі» 

липень 

серпень 

музичні 

керівники,

вихователі 

  

3. Спортивні свята та розваги: 

-«Пригоди жабенят»(ранній, 

молодший вік) 

 Спортивне свято «Ігри, 

конкурси, розваги» (старші 

групи) 

розвага  

 

     розвага 

 

червень 

інструктор з 

фізкультури 
Власенко О.В., 

вихователі 

 

- «Ми маленькі 

зайченята»(ранній , молодший 

вік) 

-  «Подорож до країни 

вітамінів» (середня , старша 

група) 

розвага  

 

 

розвага 

 

липень 

інструктор з 

фізкультури 
Власенко О.В., 

вихователі 

 

- «Неслухняні 

поросята»(ранній, молодший 

вік) 

-«Естафети , змагання ігри з 

м’ячем»(середня , старша 

група) 

свято 

 

 

свято 

 

 

серпень 

інструктор з 

фізкультури 
Власенко О.В., 

вихователі 

 

4. Бесіди: 

- «Літо-період вітамінів» 

- «Лікарські трави» 

- «Моє рідне місто» 
бесіди 

червень 

липень 

 

серпень 

вихователі 

 

5. Дні творчості: 

- День літніх квітів  

- День казкаря 

- День фізкультури 

- День ягід 

 червень вихователі 

 

- День сонця 

- День ігор з піском «Кожному 

в пісочниці дуже гратись 

хочеться» 

- День сюжетно-рольової гри 

 

 липень вихователі 

 

- День книги 

- День літнього пейзажу 

- День рідної мови 

- День творчості 

 серпень вихователі 
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6. Тематичні тижні: 

- «Літо в гості завітало» 

- «У світі казки чарівної» 

- «Тиждень здоров’я» 

- «У світі природи» 

 червень вихователі 

 

- «Природні явища влітку» 

- «Моя сім’я» 

- «У світі гри» 

- «Тиждень експериментів» 

 липень вихователі 

 

- «Хто нас розуму навчає» 

- «Люби і оберігай» 

- «Україна – рідний край» 

- «Творчості і фантазії» 

 серпень вихователі 

 

7. Конкурси: 

Конкурс малюнків на асфальті 

«Дитячі фантазіі»  

Конкурс віршів «Веселкове 

літо» 

 Конкурс поробок «Фантазії 

літа» 

  

червень 

   липень 

 

серпень 

Вихователі 

вихователі  

вихователі  

 

8. Прогулянки, походи: 

1. Екскурсія «Милування 

природою влітку»  

2. «Літніми стежками» 

3.  «Літечко, прощавай» 

 

упродовж 

літа 

червень 

 

липень 

серпень 

вихователі 

 

Робота  з батьками 

1. Робота консультативного 

пункту для батьків(онлайн) 
робота з 

батьками 

упродовж 

літа 

методист, 

вихователі 

 

2. Провести консультації:  

- «Розвиваємо творчість» 

- «Безпека дитини» 

робота з 

батьками 

упродовж 

літа 

вихователі-

методисти, 

вихователі 

 

3. Розміщення інформації  на 

Інтернет сайті закладу для 

батьків з питань оздоровлення, 

харчування дітей та 

профілактики захворювань у 

літній період 

стенди 
упродовж 

літа 
педагоги 

 

4. Організувати конкурс 

малюнків, поробок разом з 

батьками  «Літні фантазії»  

конкурс серпень 
педагоги, 

батьки 
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РОЗДІЛ V 

РОБОТА МЕДИЧНОГО КАБІНЕТУ.  

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона

ння 

Відпові 

дальні 

Відміт

-ка 

про 

вико-

нання 

Організаційна робота 

1. 
Перевести  заклад  дошкільної освіти 

на літній режим роботи 
червень 

завідувач, 

сестра медична 

старша 

 

Оздоровчі заходи 

1 Контроль за: 

-наявністю рідкого мила та 

паперових рушників в санвузлах; 

- наявністю у працівників закладу 

засобів індивідуального захисту  та 

дезінфікуючих засобів; 

- за дезінфекцією поверхонь не рідше 

, ніж кожні 2 години та відразу після 

закінчення занять; 

- провітрюванням приміщень 

протягом не менше 15 хвилин перед 

відкриттям та почерговим 

провітрюванням кімнат протягом дня 

- провітрюванням приміщень за 

відсутності дітей; 

- централізованим збором 

використаним засобів 

індивідуального захисту , паперових 

серветок в окремі контейнери; 

- недопустимістю контейнерів  для 

використання ЗІЗ, запасів 

дезінфікуючих засобів та засобів для 

прибирання для дітей; 

- здійсненням прийому дітей на 

свіжому повітрі, проведенням 

ранкової гімнастики, прогулянок, 

занять; 

- проведенням сонячних ванн під 

тінню дерев, з покритою головою 

при дотриманні норм; 

червень 

- 

серпень 

сестра 

медична 

старша, 

вихователі 

 



 11 

температурного режиму; 

- повітряними ваннами, водними 

процедурами після денного сну 

(умивання обличчя, шиї, рук). 

Медико-профілактичні заходи 

1. 

Дотримання  санітарно –

епідеміологічного режиму 

 

постійно 

сестра 

медична 

старша 

 

2. 

Своєчасне надання медичної 

допомоги дітям, які захворіли, 

проведення профілактичних щеплень. 

постійно 

сестра 

медична 

старша 

 

3. 

Проведення температурного 

скринінгу усім працівникам закладу  

та дітям які відвідують дошкільний 

заклад 

постійно 

сестра 

медична 

старша 

 

4. 

Проведення ізолювання дітей які 

мають ознаки респіраторних 

захворювань та температуру тіла 37,2 

з відповідним інформуванням батьків 

постійно 

сестра 

медична 

старша, 

вихователі 

 

5. 

Забезпечити максимально можливе 

дистанціювання під час організації 

роботи 
постійно 

сестра 

медична 

старша, 

вихователі 

 

6. 
Проведення антропометричних 

вимірювань дітей. 

1 раз на 

квартал 

сестра 

медична  

 

7. 

Оформити листки здоров’я та скласти 

карти розсаджування дітей відповідно 

до вимог 

червень 

сестра 

медична  

 

8. 

Контроль за проведенням оздоровчої 

роботи з дітьми протягом літнього 

періоду. 

серпень 

 

 

завідувач, 

вих. методист, 

сестра мед. 

старша, лікар 

 

9. 
Контроль за дотриманням 

температурного і питного режиму. 

упро-

довж  

сестра мед. 

старша, лікар 

 

8. 
Контроль за дотриманням норм 

загартування і харчування. 
упро-

довж літа 

завідувач, 

сестра 

мед.старша 

 

10. 
Аналіз захворюваності дітей під час 

проведення оздоровчого періоду 

1 раз на 

місяць 

сестра мед. 

старша 

 

11. 

Поповнювати медичний кабінет 

необхідними лікарськими 

препаратами. 

1 раз на 

місяць 

сестра 

медична 

старша 

 

12. 

Проводити огляд дітей на педикульоз  
1 раз на 

тиждень 

сестра 

медична 

старша 
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13. 

Надавати своєчасну медичну 

допомогу дітям, які захворіли, 

ізолювати їх до приходу батьків 

упро-

довж 

літа 

сестра 

медична 

старша 

 

Організація харчування 

1. 
Дотримання перспективного меню на 

оздоровчий період 

упро-

довж 

літа 

сестра 

медична 

старша 

 

2. 
Контроль за санітарним станом 

харчоблоку 

упро-

довж 

літа 

медична 

сестра 

старша 

 

3. 

Відповідно до норм увести в меню 

овочі, фрукти, соки 
щоден-

но 

медична 

сестра 

старша 

 

4. Звіт про організації по харчуванню 
1 раз на 

місяць 

сестра 

мед.ст. 

 

Санітарно-просвітницька робота 

1. Провести бесіду з дошкільниками 

«Для чого потрібно дотримуватись 

правил особистої гігієни» 

Провести консультації: 

- «Загартування дітей природними 

чинниками»  

- «Пам’ятка для батьків щодо 

профілактики гострих кишкових 

інфекцій» 

- «Будь здоровий з вакцинацією» 

 

червень 

 

 

червень 

 

липень 

 

 

серпень 

сестра 

медична 

старша 

 

2. Випустити санбюлетені: 

- -«Особиста гігієна дітей » 

 

- «Профілактика кишкових 

захворювань» 

 

- «І корисні  і смачні вітаміни» 

 

червень  

 

липень 

 

серпень 

 

медична 

сестра 

старша 
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РОЗДІЛ VI 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона

ння 

Відповідаль-

ні 

Відміт

-ка 

про 

вико-

нання 

1. Здійснювати контроль за ігровим і 

спортивним обладнанням 
червень-

серпень 

Тімченко Л.Г 

заступник. 

зав.господ. 

 

2. Поточний ремонт дошкільних груп, 

кабінетів, музичної зали 

червень-

серпень 

заступник. 

зав.господ., 

 

3. Заміна піску у пісочницях щомі-

сячно 

заступник. 

зав.господ. 

 

4. Підготувати опалювальну систему до 

осінньо-зимового періоду 

серпень заступник. 

зав.господ. 

 

 

5. Оформлення клумб відповідно до 

сучасного дизайну 

червень вихователь-

методист 

 

 
 


	Зміст
	Розділ I. Завдання роботи дошкільного навчального закладу на оздоровчий період….………………………………………………………………………..….…3
	Розділ II. Методична робота з кадрами. Робота методичного кабінету……........4
	Розділ III. Вивчення ходу літнього оздоровлення та організації життєдіяльності дітей влітку…………………………..……………………………………………….6
	Розділ IV. Організаційно-педагогічна робота з дітьми, взаємодія навчального закладу з сім’єю та громадськістю………………………...………………...….….7
	Розділ V. Робота медичного кабінету.………………………………….………...11
	Розділ VI. Адміністративно-господарська діяльність ……………….….………13
	РОЗДІЛ I.
	РОЗДІЛ III
	Вивчення стану оздоровлення та організації життєдіяльності дітей ВЛІТКУ
	РОЗДІЛ V
	Робота медичного кабінету.
	МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

