
 

РОБОЧА ПРОГРАМА: 
 

1. Теоретична частина:  

1.1. «Організація життєдіяльності 

дітей в ДНЗ з урахуванням 

індивідуальних особливостей 

дошкільнят». Консультація. – 

вихователь-методист ДНЗ №14 

Горбульська Р.П. 

1.2. «Планування вихователем освітньої 

роботи. Ведення ділової документації 

вихователя». Рекомендації – 

вихователь-методист КЗ «ДНЗ №51» 

Молошнюк Л.В. 

2. Практична частина: 

2.1.  «Планування - це легко» - 

Інтерактивна вправа - методист КУ 

«ММК» Сокиринська Н.Д. 

2.2.  «Ведення обов’язкової документації.  

Протокол». Відкритий мікрофон - 

методист КУ «ММК» Сокиринська Н.Д. 

2.3. Вправа «Валіза – смітник – 

м’ясорубка». Підсумок. - вихователь - 

методист КЗ«ДНЗ№23» Малафеєва 

Л.В. 

3. Домашнє завдання: 

      Написати план підготовки до 

батьківських зборів (тема, відповідно 

річного плану ДНЗ) + протокол 

проведення даних батьківських зборів. 

 

ОРГАНІЗАТОР 

Комунальна установа  

«Міський методичний кабінет» 

Департаменту освіти 

Вінницької міської ради 

УЧАСНИКИ 

вихователі-стажери  

дошкільних навчальних  

закладів міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЦЕ, ДАТА,  

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

Дошкільний навчальний заклад №51  
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Пам’ятка: 
Перелік обов’язкового складу документів 

відповідальність за формування та зберігання 

яких несе вихователь: 

 План роботи 

 Журнал обліку щоденного відвідування 

групи дітьми. 

 Книга відомостей про дітей та їхніх 

батьків. 

 Листок здоров’я дітей. 

 Картотека дидактичних ігор, методичних 

розробок  (конспекти різних видів роботи з 

дітьми  тощо).  

 Щоденник з підвищення фахового рівня 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ» 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

заняття міської школи 

«СТАЖЕР-ВИХОВАТЕЛЬ» 

«Дебют» 

 

«Документація вихователя. 

Організація життєдіяльності 

дітей в ДНЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця 

 



 

Орієнтовна схема календарного планування освітньої роботи вихователя  

за основними режимними моментами першої і другої половин дня 

Перша половина дня Друга половина дня 

Ранок Заняття Прогулянка 
Праця, самостійна 

художня діяльність 
Розваги, ігри Прогулянка 

Ігри, бесіди, 

спостереження, 

праця, 

індивідуальна 

робота з дітьми та 

батьками; 

самостійна рухова 

діяльність дітей 

Тема. 

Програмовий 

зміст. 

Матеріал. Хід 

заняття 

Ігри, праця, 

спостереження, 

спортивні ігри та 

вправи, індивідуальна 

робота з різних 

розділів програми, 

екскурсії, прогулянки, 

походи за межі ДНЗ, 

самостійна рухова 

діяльність дітей 

Різні види праці 

(художня, господарсько-

побутова, в природі) в 

різних формах. 

СХД дітей 

(образотворча, 

художньо-

оформлювальна, 

мовленнєва, музична, 

театралізована) 

Різні види театрів 

(ляльковий, 

тіньовий, іграшок 

тощо), ігри - драма-

тизації, інсцені-

зації, концерти, 

фізкультурні, 

музичні, 

літературні 

дозвілля 

Ігри, 

спостереження, 

праця, 

індивідуальна 

робота з 

батьками, 

самостійна 

рухова 

діяльність 

дітей 

Орієнтовна схема календарного планування освітньої роботи вихователя  

за видами дитячої діяльності  та формами  роботи педагога з дітьми 

Фізкультурно-

оздоровча робота 

Фізкультура, піший перехід, фізкультура в іграх, фізкультура на повітрі. 

Правила техніки безпеки на день 

Навчальна 

діяльність 

Заняття Заняття з різних розділів програми (тема, програмовий зміст, матеріал, хід заняття) 

Індивідуальна 

робота 
Індивідуальна робота з дітьми з різних розділів програми (ігри, вправи, бесіди, розмови) 

Комунікативно-

пізнавальна 

діяльність 

 

Спостереження 
Рослинний світ, тваринний світ, нежива природа, цільові прогулянки, екскурсії, 

милування, дитяче експериментування досліди, читання художньої літератури тощо 

Бесіди. Читання 

художніх творів 

Індивідуальні, підгрупові, колективні бесіди з дітьми на особистісні, морально-етичні 

теми, організація і розігрування ситуацій міжособистісного спілкування тощо 

Спланована дитяча 

творчість, 

експерименти 

Пошуково-дослідницька діяльність, вправи на розвиток мілкої моторики, гурткова 

робота, СХД, уроки практичного життя, розвага 

Ігрова діяльність 
Різні види ігор: рухливі, спортивні, сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, драматизації, дидактичні, 

розвиваючі, календарно-обрядові, будівельні, театралізовані, настільно-друковані, народні тощо 

Праця Художня праця, чергування, самообслуговування, праця в природі, доручення, день маленького господаря 

Робота з 

батьками 
Зміна наочності, наочно-інформаційний  матеріал, консультація, бесіда,  патронаж тощо 

  



 
 


