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І. МЕТОДИЧНА РОБОТА. 

Попередня робота 

1. 
Одноденний семінар-практикум: 
 «Особливості планування виховної, оздо-

ровчої  роботи в літній період» 

30.05.2016 Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

2. 
Звіт на виробничій нараді: 
Підготовка до літньої оздоровчої кампанії 

31.05.2016  

Підвищення рівня фахової майстерності працівників 

1. 
Індивідуальна робота з педагогами   

(за запитами). 

протягом 

літа 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

2. 

Консультації: 
-  «Екологічне виховання дітей влітку»; 

- «Про безпеку знаємо, про безпеку дба-

ємо». 

червень 

 

серпень 

 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

3. 

Педагогічні практикуми: 

 «Організація ігор дітей з піском та во-

дою». 

 «Проведення прогулянок за межі ди-

тячого садка». 

 

червень 

 

серпень 

 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

 

Самоосвіта 

4. 
Експрес інформація «Сторінками мето-

дичних видань». 
червень 

Молоді 

педагоги 
 

5. 

Обговорення новинок педагогічної літе-

ратури під час проведення інформаційно-

педагогічних днів «Це цікаво знати». 

щомісячно 

 
Педагоги ДНЗ  

6. 

Самоопрацювання: 
- «Організація оздоровчих заходів вліт-

ку»; 

- «Керівництво самостійною худож-

ньою діяльністю  дітей влітку»; 

- «Створення умов для ефективного 

проведення  прогулянки влітку»; 

- «Використання системи малюнків-

схем з ОП, БЖД в роботі з дошкільни-

ками» 

протягом 

літа 
Педагоги ДНЗ  

ІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

1. 

Методичні рейди по ходу виконання літ-

ніх завдань та з питань навчально-

виховного процесу. 

протягом  

літа 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Вихователь-
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методист 

Малафеєва Л.В. 

2. 

З метою надання допомоги, запобігання 

помилок в роботі, систематично здійсню-

вати контроль за: 

- змістом та якістю планування (попе-

реджувальний); 

- готовністю вихователів, музичного 

керівника, інструктора з фізкультури 

(плавання) до робочого дня (попере-

джувальний); 

- здійсненням  освітньої роботи під час 

літньої оздоровчої кампанії (епізоди-

чний). 

 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

Червень, 

Серпень 

 

 

 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

 

3. 

З метою збереження та зміцнення здо-

ров’я кожного вихованця, забезпечення 

умов безпечного перебування дітей в ДНЗ  

здійснювати контроль за: 

- проведенням заходів щодо форму-

вання у дітей навичок здорового спо-

собу життя (епізодичний);  

- за створенням відповідних умов під 

час ігор з піском та водою (попере-

джувальний); 

- дотриманням режиму дня з ураху-

ванням вимог програми (попереджу-

вальний); 

- організацією та проведенням оздоро-

вчих заходів в усіх вікових групах 

ДНЗ (порівняльний); 

- організація рухової активності дітей 

за свіжому повітрі (порівняльний) 

- організація роботи з безпеки життє-

діяльності вихованців старших груп 

ДНЗ (порівняльний) 

- організація роботи з безпеки життє-

діяльності вихованців середніх груп 

ДНЗ (порівняльний) 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

Постійно 

 

 

Постійно  

 

 

Червень  

 

 

Серпень 

 

 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

 

4. 
Перевірка наявності та зберігання винос-

ного інвентарю (порівняльний). 
Червень 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 
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5. 
Виконання інструкцій  (попереджуваль-

ний). 
Потягом літа 

Завідуюча 

Білик К.Д. 
 

6. 

Організація харчування: 

- дотримання питного режиму; 

- документація по харчуванню, 

- формуванням у дітей культурно-

гігієнічних навичок; 

- ІІ сніданок, контроль виконання 

норм харчування. 

протягом 

літа 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

 

7. 
«Підготовка груп до нового навчального 

року» (Фронтальний. До наказу ) 

протягом 

літа 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

Інтеграція родинного і суспільного дошкільного виховання 

1. 

Консультації для батьків: 
-  «Літні подорожі разом з дитиною» 

- «Організація посильної праці дітей 

влітку». 

 

червень 

 

серпень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

 

2. 
Консультація для батьків новоприбулих 
дітей: «Адаптація дітей до умов дитячого 

садка». 

 

серпень 

 

Практичний  

психолог 

Скакун Г.А. 

 

3. 

Зміна наочності для батьків в інформа-

ційному «Куточку здоров’я»: 

- Профілактика сонячного і теплового 

удару; 

- Профілактика кишкових інфекцій 

 

 

червень 

 

серпень 

 

Старші медичні 

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

4. 

Оформити папки-пересувки для батьків 

під рубрикою «Безпека влітку»: 

- «Природа гартує»; 

- «Рослинки-здоровинки та рослини 

отруйні»; 

- «Дитина на вулиці»; 

- «Дитина на воді». 

 

 

червень 

червень 

 

серпень 

серпень 

 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

 

5. 

Підготувати інформаційно-довідковий 

розділ  для батьків в методичному кабіне-

ті, на сайті ДНЗ 

 

червень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

6. 

Провести «День відкритих дверей» для 

батьків дітей, які поступають до дитячого 

садка. 

 

серпень 
Завідуюча 

Білик К.Д. 
 

7. Залучати батьків до участі в проведення згідно гра- Завідуюча  
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літніх розваг, дитячих фізкультурних 

свят. 

фіку роботи Білик К.Д. 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

8. 

Залучати батьків до участі в праці з бла-

гоустрою ділянки ДНЗ та проведення ре-

монтних робіт. 

Протягом 

літа Вихователі  

9. 

Індивідуальна робота з батьками (за запи-

тами). 

Протягом 

літа 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Практичний  

психолог 

Скакун Г.А. 

 

Наради при завідуючій,  засідання методичної  ради 

1. 
Про здійснення  освітньої роботи під час 

літньої оздоровчої кампанії. 
червень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

2. Організація харчування дітей. червень 
Завідуюча 

Білик К.Д. 
 

3. Про виконання інструкцій. серпень 
Завідуюча 

Білик К.Д. 
 

Навчально-виховна робота з дітьми 

Літні мініатюри 

1. 
«Будь природі другом - чистий ранок » 

(екологічний проект) 

Щопонеділ-

ка 

Всі педагоги ДНЗ 

 

2. «День цікавої події» Щовівторка  

3. «Літо, радість, розваги» Щосереди  

4. Презентації, вікторини, конкурси Щочетверга  

5. 
Ігрові програми, розважалки, «Дитяча 

дискотека». 
Щоп’ятниці  

Проекти: 

1. «Будь природі другом» (Екологічні) червень 

Всі педагоги ДНЗ 

 

2. «У світі гри-чаклунки» (Педагогічний) червень  

3. 
«Обережним будь - про безпеку не за-

будь» (Педагогічний) 
серпень  

4. «Моя країна - Україна» (Педагогічний) серпень  

5. 
«Дошкільнята-олімпійці» (Фізкультур-

ний) 
серпень  

Організація роботи: 

1. 

Організація роботи колективу за орієнто-

вним літнім режимом життєдіяльності 

дошкільників у ДНЗ (прийом дітей та 

ранкова гімнастика на свіжому повітрі). 

червень-

серпень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

2. Організація роботи педагогів згідно орга- червень- вихователі  
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нізованого розподілу  пізнавальної діяль-

ності влітку (щоденні заняття, по можли-

вості, на свіжому повітрі). 

серпень 

3. 

В кожній віковій групі проводити: 

- тематичні прогулянки-подорожі; 

- ігри, бесіди, спостереження екологі-

чного спрямування; 

- бесіди, розваги, ігри, екскурсії з 

БЖД; 

- працю на майданчику, в городі, квіт-

нику. 

протягом 

літа 
вихователі  

4. 

Проводити музичні та фізкультурні розва-

ги 1 раз на тиждень згідно планів музич-

ного керівника та інструктора з фізкуль-

тури. 

протягом 

літа 

Музичні керівни-

ки, інструктор з 

фізкультури 

(плавання) 

 

5. 

Канікули влітку проводити за тематични-

ми тижнями: 

- Літо в гості завітало 

- Тиждень творчості і фантазії 

- Кольоровий тиждень 

- Тиждень гри-чаклунки 

- Тиждень безпеки  

- Олімпійський тиждень 

- Казкова країна чекає малят 

- Патріотичний тиждень 

- Тиждень здоров’я 

 

 

01-03.06 

06-10.06 

13-17.06 

21-24.06 

01-05.08 

08-12.08 

15-19.08 

22-26.08 

29-31.08 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

Музичні керівни-

ки 

Вихователі 

 

 

1тиждень 

2тиждень 

3тиждень 

4тиждень 

6тиждень 

7тиждень 

8тиждень 

9тиждень 

10 тижд. 

6. 

Тематичні дні 

День відкритих дверей 
Перший 

день місяця 

Всі працівники 

ДНЗ 
 

День Здоров’я 
Останній 

день місяця 

Всі працівники 

ДНЗ 
 

7. 

Канікули влітку проводити за тематични-

ми днями: 

 Всесвітній день батьків 

 Гра скликає друзів 

 День Океанів 

 День Друзів 

 Хай завжди буде сонце  (День 

Пам’яті) 

 Міжнародний Олімпійський день 

 Фольклорна скарбничка 

 «Літні небезпеки» - інформаційно-

роз’яснювальний тематичний день 

 

 

 01.06 

 03.06 

 08.06 

 09.06 

 22.06 

 

 23.06 

 29-30.06 

 01.08 

 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

Музичні керівни-

ки 

Вихователі 
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 День Світлофора 

 Казкових героїв малюємо, з ними 

подорожуємо 

 День веселих літніх свят 

 День Прапора 

 День спілкування з природою 

 Літо, до побачення! 

 05.08 

 16.08 

 

 17.08 

 23.08 

 29.08 

 31.08 

Свята 

1. 
Музично-спортивне свято «Гра скликає 

друзів» 
червень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

Музичні керівни-

ки 

Вихователі 

03.06 

2. 
Велика літня подорож «В хороводі літніх 

свят » 
серпень 17.08 

3. «З днем народження, Україно!» серпень 23.08 

Розваги музичні 

1. 
«Цікаві забави від Царя Нептуна і прин-

цеси Води» 
червень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

Музичні керівни-

ки  

Вихователі 

08.06 

2. Свято різнокольорових бантиків червень 17.06 

3. «Хай завжди буде сонце» червень 22.06 

4. «Про безпеку знаємо, по безпеку дбаємо серпень 03.08 

5. «Літо, до побачення!» серпень 31.08 

Фізкультурні дозвілля 

1. 
«Велика спортивна подорож «Зберемо 

палітру» 
червень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

Музичні керівни-

ки 

Інструктор з фіз-

культури (пла-

вання) 

Вихователі 

15.06 

2. 

«Свято м’яча» (спортивні ігри із стар-

шими дошкільниками, ігри з м’ячами – 

молодші дошкільнята) 

червень 23.06 

3. «Ігри патріотів» червень 30.06 

4. 
«Запалюємо вогонь Олімпіади» - святкове 

відкриття Олімпійського тижня 
серпень 08.08 

5. 
«Вітаємо Чемпіонів» - святкове закриття 

Олімпійського тижня 
серпень 12.08 

6. 
«Яблучний спас. 

Змагання на приз великого яблука» 
серпень 19.08 

Театральні вистави. 

1. «Вовк і Козенята» 
Протягом 

літа 

Музичні керівни-

ки 

Вихователі 

 

2. Бруднуля-капризуля  

3. «Здрастуй, сонце! Здрастуй, літо!»  

Вікторини, конкурси, презентації 

1 
«Пригоди в Кулькограді» (Веселі конку-

рси, вікторини, ігри  ) 
червень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

02.06 

2 Літо, море, втіха, сміх – червень 07.06 
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Вистачить пригод на всіх! 

(Веселі конкурси) 

Вихователі 

3 
«Що? Де? Як?» (Конкурс знавців гарних 

манер) 
червень 09.06 

4 
«Веселкова палітра» (Веселі конкурси, 

досліди, ігри з кольорами, арбами  ) 
червень 16.06 

5 
«Хай завжди буде Сонце» (Конкурс ма-

люнка на асфальті) 

червень 

 
22.06 

6 
«Свято М’яча» (Презентації ігор в кож-

ній  групі ) 
червень 

23.06 

 

7 
«Безпечний дивосвіт» (Велика подорож-

вікторина) 
серпень 02.08 

8 
«Щоб здоровим бути » (Вікторина  від 

Айболитя) 
серпень 04.08 

9 

«Бережи природу» (Конкурс юних мит-

ців створення зображень різними спо-

собами) 

серпень 13.08 

10 
Пісочні перетворення (Конкурс на кра-

щу композицію з піску) 
серпень 15.08 

11 

«З казки в казку» (Презентації казок, 

казкових героїв, казкових атрибутів в 

кожній групі ) 

серпень 18.08 

12 
«Ігри народів Світу» (Презентації ігор в 

кожній  групі ) 
серпень 25.08 

13 
«Повітруля в гостях у малят» (Вікторина 

на екологічній стежині) 
серпень 29.08 

14 
«До побачення, красне літечко!» (Кон-

курс малюнка на асфальті) 
серпень 30-31.08 

Екскурсії, подорожі, мандрівки 

1 
«Малята-туристята» - туристична подо-

рож до річки 
червень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

Вихователі 

 

2 
Пізнавальна мандрівка між зірок ( до  

планетарію) 
червень  

3 
Пізнавальна екскурсія до пожежної час-

тини 
серпень  

4 
«Природа рідного краю» - екскурсія в 

зоопарк  або в ботанічний сад 
серпень  

5 
«Місто мого дитинства» - екскурсія міс-

том. 
серпень  

6 
 «Ту країну, де живемо Україною зовемо» 

- екскурсія до краєзнавчого музею 
серпень  

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

Організаційно-методична робота 
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1. 

Оформлення постійно діючої виставки 

методичних посібників, журналів із стат-

тями щодо організації роботи з дітьми 

влітку. 

червень 
Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

2. 

Оформлення виставки  літератури (з ано-

таціями) щодо роботи з дітьми в літній 

період 

червень  

Обладнання педагогічного процесу 

3. 

Підготувати методичні рекомендації для 

вихователів за темами: 

- «Екологічне виховання дітей влітку». 

- Організація городу, квітника. 

- Безпека життєдіяльності дошкільни-

ків  влітку. Організація роботи в 

ДНЗ. 

- Забезпечення оптимального рухового 

режиму протягом літнього канікул 

 

 

Червень 

 

 

Серпень 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

 

4. 

Підготувати необхідний матеріал на до-

помогу вихователям: 

- Конспекти проведення спостере-

жень 

- Конспекти проведення екскурсій (з 

маршрутними листами) 

- Конспекти проведення піших пере-

ходів 

- Тематичні папки-пересувки з інфо-

рмацією для педагогів щодо роботи. 

 

 

Червень 

 

Вихователь-

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Облаштування груп та майданчиків 

1. 

Провести ремонт спортивного та прогу-

лянкових майданчиків, фарбування стаці-

онарного ігрового обладнання (Відповід-

но до актів обстеження). 

Травень-

серпень (за 

планом) 

 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Заступник заві-

дуючої по госпо-

дарській частині 

Коробко Л.М. 

 

2. 

Провести ревізію наявного та придбати 

новий спортивний інвентар, ігрове облад-

нання, комплекти ігор для літніх  дозвіль 

на вулиці 

Травень-

червень 
 

3. 

З метою створення необхідних умов про-

вести: 

- трудовий десант «Зелена хвиля» по 

благоустрою території дитячого сад-

ка із залученням працівників ДНЗ, 

батьків, дітей, громадськості; 

Травень-

червень 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Заступник заві-

дуючої по госпо-

дарській частині 

Вихователь-
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- заміну піску в пісочницях, 

- перевірку наявності іграшок для ігор 

з піском та водою; 

- висадження однолітніх та багаторіч-

них квітів. 

методист 

Малафеєва Л.В. 

 

4. 

Придбання: 

- іграшок для ігор з піском та водою; 

- спортивного обладнання для ігор на 

свіжому повітрі; 

- комплекту ігор та іграшок для літ-

нього майданчика, великих пара-

соль. 

Травень-

червень 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Заступник заві-

дуючої по госпо-

дарській частині 

Коробко Л.М. 

 

Оптимізація роботи 

1 

Вивчити передбачувану наповнюваність 

груп у літні місяці. 

Об’єднати малокомплектні групи. 

травень-

червень 

протягом 

літа 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

 

 

2 
Перевести дошкільний навчальний заклад 

на літній режим роботи. 
з 01.06 

Завідуюча 

Білик К.Д. 
 

3 
Розпочати період відпусток. 

 
з 01.06 

Завідуюча 

Білик К.Д. 
 

4 

Вести прийом нових дітей для комплекта-

ції груп на новий навчальний рік. 

Забезпечити своєчасне оформлення доку-

ментації новоприбулих дітей 

серпень 

По мірі при-

буття 

 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Діловод 

Шевчук І.М. 

 

Медична робота. 

1. 

Здійснювати контроль за виконанням 

Державних санітарних правил «Устатку-

вання та утримання дитячих дошкільних 

закладів». 

постійно 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

2. 
Спостереження за виконанням питного 

режиму. 
постійно 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

3. 

Спостереження за проведенням виховате-

лями гартувальних процедур (повітряних, 

сонячних ванн, водних процедур, ходіння 

босоніж). 

систематич-

но 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

4. 

Здійснювати просвітницьку роботу серед 

батьків вихованців щодо проведення 

оздоровлення дітей влітку. 

Протягом 

літа 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 
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Червона С.Г. 

5. 

Випустити санітарні бюлетені: 

- Сонце – корисне, Сонце - шкідливе 

- Кишкові інфекції. 

Червень 

Серпень 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

6. 

Змінити наочність для батьків в інформа-

ційному «Куточку здоров’я»: 

- Профілактика сонячного і теплового 

удару; 

- Профілактика кишкових інфекцій 

 

 

Червень 

 

Серпень 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

7. 

Співбесіди з вихователями: 

- про рекомендації лікаря дітям, які 

часто хворіють ГРВІ; 

- про правильну організацію гарту-

вальних процедур; 

- про надання першої допомоги. 

 

червень-

серпень 

 

Лікар Пономаре-

нко Н.Є 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

вихователі 

 

8. 

Бесіди з дітьми: 

- «Як із Сонечком дружити» 

- «Хвороби брудних рук»; 

- «Якщо бажаєш бути  здоровим…» 

 

Червень 

Червень 

Серпень 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

вихователі 

 

9. 
Консультація для вихователів «БЖД в 

літній період: Тепловий, сонячний удари» 
Червень 

Лікар Пономаре-

нко Н.Є 
 

10. 

Консультації  з технічним персоналом та 

працівниками харчоблоку з питань вико-

нання Державних санітарних правил 

«Устаткування та утримання дитячих 

дошкільних закладів». 

за потребою 

Лікар Пономаре-

нко Н.Є Старші  

медичні  сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

Оздоровча робота з дітьми. 

1. 

Максимальне перебування дітей на сві-

жому повітрі (ранковий прийом, ранкова 

гімнастика, фізкультурні заняття, прогу-

лянки, розваги, організована пізнавальна 

діяльність). 

постійно Вихователі  

2. 

Створення умов для підвищення рухової 

активності дітей на свіжому повітрі через 

розширення асортименту виносного обла-

днання. 

постійно Вихователі  

3. 

Здійснення різноманітних видів гартуван-

ня  протягом дня (повітряне, сонячні ван-

ни, загартування водою, ходіння босоніж 

тощо) 

За графіком Вихователі  
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4. 

Індивідуальна та підгрупова робота з 

дітьми з розвитку основних видів рухів на 

прогулянці. 

постійно Вихователі  

5. 
Щоденне використання в меню свіжих 

овочів, фруктів, соків. 
постійно 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

Комірник 

Шкаранда Т.В. 

 

6 

Введення другого сніданку (фрукти, яго-

ди, соки)  в період з 1030 до 1100 

 

з 01.06 

Завідуюча 

Білик К.Д. 

Старші  медичні  

сестри 

Резидент В.П. 

Червона С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


