
Функціонування закладу дошкільної освіти в оздоровчій період 2019 року 

було організовано відповідно до рішень виконкому Запорізької міської ради від 

22.04.2019 № 161 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2019 

року», від 26.11.2018 № 526 «Про затвердження переліку категорій дітей, що 

забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та 

встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти 

м. Запоріжжя у 2019 році», на виконання наказу територіального відділу освіти 

Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 

26.04.2019 № 240р «Про організацію роботи закладів дошкільної освіти в 

оздоровчий період 2019 року», Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 

24.03.2016  № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів» інших чинних нормативних актів. 

На виконання наказів ТВО Хортицького району від 14.05.2019 № 266р «Про 

затвердження мережі комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділів НВК на оздоровчий період 2019 року», від 14.05.2019 № 265р «Про 

затвердження штатного розкладу закладів дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділів НВК в оздоровчий період», відповідно до наказів по ЗДО від 15.05.2019 

№ 83р «Про затвердження мережі ЗДО на оздоровчий період 2019 року», від 

15.05.2019 № 84р «Про затвердження штатного розкладу в оздоровчий період 2019 

року», з метою якісної організації оздоровчого періоду 2019 року в ЗДО 

функціонувало: 

-  з 01.06.2019 по 31.06.2019 6 вікових груп з 12-годинним 

режимом перебування: 2 групи для дітей раннього віку, 4 групи для дітей 

дошкільного віку; 

-  з 01.07.2019 по 15.08.2019 5 вікових груп з 12-годинним 

режимом перебування: 2 групи для дітей раннього віку, 3 групи для дітей 

дошкільного віку. 

Відповідно до перспективного і календарних планів освітньої роботи, 

санітарно-гігієнічних вимог на оздоровчий період було змінено режими дня та 

режими харчування (з триразового на чотириразовий) в усіх вікових групах, що 

забезпечило максимально можливе перебування дітей на свіжому повітрі,  

тривалість денного сну, збагачене вітамінами харчування (введення другого 

сніданку), оптимальну рухову активність впродовж дня тощо. 

 З метою якісної організації та ефективної роботи ЗДО в оздоровчій період 

було видано ряд наказів, а саме:  

-  від 24.04.2019 № 72р «Про заходи боротьби з карантинними 

рослинами, бур’янами»; 

- від 10.05.2019 № 78р «Про організацію роботи закладу 

дошкільної освіти в оздоровчий період 2019 року»; 

-  від 11.05.2019 № 82р «Про проведення огляду готовності ЗДО 

до роботи в оздоровчий період 2019 року»;  

- від 15.05.2019 № 83р «Про затвердження мережі ЗДО на 

оздоровчий період 2019 року»; 

- від 15.05.2019 № 84р «Про затвердження штатного розкладу в 

оздоровчий період 2019 року»; 

- від 15.05.2019 № 86р «Про попередження інфекційних 

захворювань та харчових отруєнь серед дітей в ЗДО»; 



- від 15.05.2019 № 87р «Про посилення профілактичної роботи 

щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму та безпеки на 

залізничному транспорті серед учасників освітнього процесу»; 

- від 20.05.2019 № 88р «Про тимчасове призупинення прийому 

дітей у ЗДО»; 

- від 20.05.2019 № 89р «Про посилення контролю за постачанням 

продуктів харчування до ЗДО»; 

- від 04.07.2019 № 99р «Про додаткові заходи пожежної безпеки у 

літній пожежонебезпечний період». 

З працівниками закладу 21.05.2019 було проведено позаплановий інструктаж 

з ОП, ПБ та БЖД. 

Питання щодо забезпечення координації дій з підготовки ЗДО до роботи в 

оздоровчий період 2019 року; охорони праці, охорони життя та здоров’я 

вихованців; попередження гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, 

організації харчування в літній період тощо було розглянуто на виробничій нараді 
(протокол № 4 від 10.05.2019),  засіданні ради ДНЗ (протокол № 2 від 24.04.2019). 

Організаційні заходи з підготовки до оздоровчого періоду 2018 року було 

розглянуто на педагогічній раді (протокол № 3 від 15.05.2019); рішенням 

педагогічної ради від 15.05.2019 було затверджено Комплекс медико-педагогічних 

заходів, спрямованих на створення належних умов для організації повноцінного 

відпочинку та оздоровлення вихованців влітку 2019 року, схвалено (без змін) план 

роботи ЗДО на оздоровчий період 2019 року.  

Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в 

умовах закладу дошкільної освіти перед педагогічним колективом були поставлені 

такі пріоритетні завдання: 

1. Формувати ціннісне ставлення дошкільників до власного 

здоров’я через удосконалення методів і форм організації активного 

відпочинку дітей. 

2. Збагатити морально-патріотичний досвід вихованців 

шляхом реалізації спільної проектної діяльності учасників 

освітнього процесу. 

Здоров’язбережувальний простір дошкільного освітнього закладу в 

оздоровчій період 2019 року традиційно складався з сукупності санітарно-

гігієнічних, організаційно-педагогічних та психолого-педагогічних умов. 

Відповідно, робота колективу ЗДО була спрямована на оптимізацію санітарно-

гігієнічних умов процесу організації життєдіяльності дітей, зокрема навчання та 

виховання, вибір доцільних форм та методів фізкультурно-оздоровчої діяльності, 

гуманізацію взаємин учасників освітнього процесу, активізацію рухової діяльності, 

запобіганню розумовому та фізичному перенавантаженню дітей, попередженню 

стресових станів, підвищенню адаптаційних можливостей дитячого організму, 

вибір доцільних інноваційних технологій. 

Комплексний підхід при плануванні оздоровчого періоду в ЗДО «Світлиця» 

дав змогу якісно огранізувати роботу над формуванням здоров’язбережувальної 

компетентності у дошкільників, що стало запорукою гармонійного фізичного і 

духовного розвитку здоров’я дитини. Ефективному виконанню завдань 

оздоровчого періоду сприяв комплекс методичних заходів: проведення відкритих 

показів різних форм роботи з питань оздоровлення дітей влітку, а саме: організація 

ігор з піском, спільної діяльності вихователя з дітьми на прогулянці; особливості 



проведення загартовуючих та водних процедур тощо; педагогічні години 

«Дотримання вимог нормативних документів у процесі роботи з дітьми під час 

оздоровчого періоду», «Забезпечення оптимального рухового режиму дитини 

впродовж дня»; консультації та надання методичних рекомендацій: «Особливості 

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в оздоровчий період», «Форми взаємодії з 

батьками з питань формування ціннісного ставлення дошкільників до власного 

здоров’я», «Безпечний відпочинок біля водойми. в лісі», «Ігри з водою, піском, 

повітрям», «Раціональне та безпечне харчування дитини влітку» тощо. 

Основним пунктом в режимі дня стало виконання комплексу фізкультурно-

оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика та гімнастка після сну, 

фізкультурні заняття, розваги тощо. Діяльність дошкільників була пізнавальною, 

захоплюючою, різноманітною.  

Організація таких спортивних свят, розваг, як «Літні малі олімпійські ігри». 

«Веселі перегони», «Плигай краще – будеш вище», «Як ми ведмедика до спорту 

привчали», «Юні олімпійці» сприяла комплексному виконанню завдань фізичного, 

валеологічного, екологічного виховання, створила атмосферу активної та 

продуктивної співпраці з сім’єю. 

Створення здоров’язбережувального середовища у ЗДО в оздоровчий період 

2019 року реалізовувалось завдяки тісній співпраці та взаємодії з батьками. 

Шляхом спільних зусиль педагогічного колективу та батьківської громадськості 

предметно-розвиваюче середовище дошкільного закладу було оновлено. Оснащені 

куточки фізкультури, доповнено каталог дідактичних ігор, дооснащено 

обладнанням для організації ігор з водою, піском.  

Систематично проводилась робота щодо оновлення батьківських 

інформаційних куточків з питань організації раціонального харчування дітей 

влітку, організації загартовуючих процедур впродовж літа, вимог до одягу та 

взуття дітей влітку, безпеки в природі тощо. За підсумками вивчення стану 

проектування здоров’язбережувального середовища вихователями дошкільного 

освітнього закладу в оздоровчий період 2019 року було забезпечено дотримання 

педагогічних умов, таких як: раціональна організація життєдіяльності дошкільнят 

відповідно до їхніх вікових, психофізіологічних та індивідуальних особливостей; 

систематичне проведення інформаційного діагностичного обстеження дітей, 

створення банку даних здоров’я дошкільників та моніторингу здоров’я дітей в 

групі; систематичне проведення фізкультурних занять у цікавій для дітей формі 

(сюжетні, ігрові та заняття змагального типу); організація здоров’язберігаючої 

життєдіяльності дошкільнят через впровадження системи загартувальних заходів 

та здоров’язберігаючих технологій; широке використання рухових ігор впродовж 

дня, з метою стимулювання рухової активності дошкільнят та створення 

оптимального рухового режиму; взаємодія педагогів дошкільного закладу та 

родини у процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей.  

Розширенню валеологічних знань дошкільників з ОБЖД сприяло проведення 

тематичних тижнів: «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень здоров’я», «Водяний 

світ», «Дитина у світі людей», «Зелений тиждень», «Тиждень спілкування з 

природою» тощо. 

Враховуючи вплив на особистість дитини факторів макро- та 

мікросередовища, з метою мінімізації негативного впливу сучасної екології на стан 

здоров’я вихованців, вважаємо за доцільне продовжити роботу щодо формування 



ціннісного ставлення дошкільників до власного здоров’я та удосконаленням 

методів і форм організації активного відпочинку дітей. 

Оскільки здоров’я дітей є найважливішою цінністю, обов’язком батьків та 

вихователів є зміцнення та покращення як фізичного, так і психічного здоров’я 

дошкільників. Використання дитячого туризму в роботі з дітьми допоможе 

вирішити ряд важливих питань: не тільки навчання й виховання, але й зміцнення та 

покращення здоров’я вихованців, створення позитивних відносин між педагогами, 

дітьми та батьками. 

Туризм як нетрадицйна форма вдпочинку та оздоровлення, формування 

життєвої компетентності набуває все більшого поширення. Пішохідні прогулянки 

та екскурсії презентуються сучасними ЗДО як вид дитячого туризму. У походах та 

переходах, як правило, комплексно реалізуються екологічні, краєзнавчі, 

тренувальні, оздоровчі та, власне, туристичні завдання. 

Дитячий туризм як форма роботи складається з трьох важливих аспектів: 

оздоровчого, виховного та пізнавального. Завдання оздоровлення в туристичних 

походах розв'язуються через правильну побудову розпорядку дня, раціонально 

організоване проходження маршруту з дотриманням оптимального чергування 

фізичного навантаження та активного відпочинку, доцільне використання впливу 

природних факторів на всі системи організму, дотримання правил особистої та 

громадської гігієни. 

Дитячий туризм дає змогу коригувати розвиток рухової сфери: вправляти 

дошкільників у виконанні основних рухів, спортивних та рухливих ігор. 

Проведення туристичних походів сприяє формуванню позитивних морально-

вольових якостей, зокрема сприяє формуванню здатності прогнозувати результати 

власної діяльності та поведінки, створює умови для розвитку прагнення пізнати 

навколишній світ, самих себе, свої можливості тощо. 

Саме завдяки різноманітності походів, змагань, ігор, загартуванню, 

позитивному емоційному сприйняттю природи на маршрутах туризм є однією з 

найбільш ефективних форм організації оздоровлення, фізичного виховання різних 

груп населення. 

Спеціальні вправи допомагають відпрацьовувати технічні й тактичні 

прийоми спортивних ігор, розвивати необхідні фізичні якості в невимушеній 

обстановці. Ігрова форма організації рухової діяльності дітей на прогулянках та 

туристичних  походах  виступає в ролі стимулятора емоційного насичення, формує 

позитивну мотивацію, забезпечує достатній рівень активності та якість виконання 

рухових дій. Той факт, що ігри з елементами спорту під час  прогулянок 

проводяться на свіжому повітрі, подвоює, а то і потроює оздоровчий вплив на 

організм дитини. 

Тому на оздоровчий період 2020 року актуальним виступає питання щодо 

збагачення здоров’язбережувальної компетенції дошкільників засобами дитячого 

туризму. 

Робота педагогічного колективу з питання щодо збагачення морально-

патріотичного досвіду вихованців шляхом реалізації спільної проектної діяльності 

учасників освітнього процесу продемонструвала ефективність методу проектів, 

який дав змогу широко охопити всі види діяльності дитини, оскільки акумулює в 

собі пізнавальну, ігрову та творчу діяльність, охоплює всі аспекти життєдіяльності 

дітей у дошкільному закладі та вдома.  



В рамках реалізації завдання з означеного питання в оздоровчий період 2019 

року були проведені наступні заходи: консультації для педагогічних працівників 

«Знайомство дошкільників з літнім календарем народних свят як засіб 

патріотичного виховання дошкільників», «Моральний потенціал культури рідного 

краю», педгодина «Збагачення морально-патріотичного досвіду дошкільників у 

проектній діяльності». 

Для дітей організовано відповідну роботу під час тематичних тижнів 

«Тиждень улюблених ігор», У гостях у казки», «Тиждень пізнання», «Ми – діти 

твої, Україно!», проведено серію розваг, спрямованих на відродження духовних 

цінностей засобами музичного виховання. 

Спільно з батьками було реалізовано проект «Наше місто – Запоріжжя», під 

час якого в учасників проекту було сформовано стійкий інтерес до історії та 

культури рідного міста, місцевих визначних пам’яток. 

Слід зауважити, що при аналізі роботи вихователів в процесі взаємодії з 

усіма учасниками освітнього процесу в проектній діяльності ми спостерігали певні 

труднощі в під час спілкування та побудови комунікації дітей одне з одним та з 

дорослими. 

Пошук ефективних методів розвитку комунікативно-мовленнєвої 

компетентності дітей дошкільного віку, зокрема, під час організації тематичної 

виставки «Пісочні фантазії», привів нас до розуміння розвитку комунікативно-

мовленнєвої компетентності дітей у процесі організації ігор з піском. 

Як показує практика, завдяки іграм з піском дитина осмисленіше та швидше 

опановує норми і правила поведінки та спілкування у соціумі. У нї формується 

культура людського спілкування, розвиваються почуття делікатності, ввічливості, 

товариськості. Через гру в піску у дитини з’являється або посилюється почуття 

довіри, прийняття та успішності. 

Напрацювання педагогічного колективу вимагають подальшого пошуку та 

впровадження інноваційних підходів щодо розвитку комунікативно-мовленнєвої 

компетентності дітей саме в цьому напрямку впродовж оздоровчого періоду 2020 

року.  

Загалом влітку було продовжено системну планомірну роботу з 

дошкільниками з усіх освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. 

Зважаючи на вищеозначене на оздоровчий період 2020 року постають 

питання щодо педагогічної діяльності, які потребують удосконалення, а саме: 

1. Збагачувати здоров’язбережувальну компетенцію 

дошкільників засобами дитячого туризму. 

2. Розвивати комунікативно-мовленнєву 

компетентность дітей у процесі організації ігор з піском . 
Фактична відвідуваність за оздоровчий період 2019 року склала 3008 діто-

днів при плані 10041 діто-день; пропуски по хворобі – 49 днів, при цьому середній 
показник пропусків через хворобу склав 16 днів, що на 17 днів менше, ніж в 
оздоровчий період 2018 року. 

Випадків травматизму під час оздоровчого періоду з 01.06.2019 по 
30.08.2019 не зафіксовано.  

Під особливим контролем в оздоровчий період 2019 року знаходились 
питання організації харчування дітей. 

Організація харчування дітей здійснювалась відповідно до вимог Постанови 
Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 
харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), Інструкції з 



організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 
України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації 
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (із змінами) та інших 
нормативно-правових актів. 

Загальне керівництво і контроль за організацією харчування дітей 
здійснювалось керівником закладу в тісному контакті із комірником, працівниками 
харчоблоку, батьківською громадськістю.  

В оздоровчий період було продовжено оперативний контроль за 
організацією та якістю харчування відповідно до циклограм контролю завідувача, 
вихователя-методиста та сестри медичної старшої; діяли комісії з бракеражу 
продуктів харчування та продовольчої сировини, з громадського контролю за 
якістю харчування, з контролю за виконанням постачальниками умов договорів 
про закупівлю товару за державні кошти. За звітний період порушень з означеного 
питання виявлено не було. 

Харчування дітей було організовано відповідно до примірного 2-тижневого 
меню.  

Загальний показник щодо фактичного виконання норм харчування за 
оздоровчий період 2019 року – 99 %, що на 9 % більше порівняно з оздоровчим 
періодом 2018 року.  

Щодо виконання норм за основними продуктами харчування, то маємо такі 
показники за означений період. На 100 % виконано норми споживання масла 
вершкового, олії, цукру, сиру кисломолочного (в 2018 – 86 %), сиру твердого (в 
2018 – 83 %), яєць (в 2018 – 96 %), фруктів свіжих (в 2018 – 86 %), соку (в 2018 – 
98 %), картоплі. Відсоток споживання сезонних овочів склав  97 % (в 20108 – 88 
%), молока – 98 % (в 2018 – 85 %). М’яса та риби було спожито 97 %, що вище за 
показники оздоровчого періоду 2018 року  відповідно на 14 % та 28 %.  

Аналіз фактичного виконання норм харчування за оздоровчий період 2019 
року ЗДО № 205 показав значне підвищення норм щодо споживання всіх продуктів 
харчування.  

Показники (%) калорійності харчування, споживання білків, жирів, 
вуглеводів за оздоровчий період розподілились наступним чином: 

показник 

ясла (%) садок (%) 

норма 
факт 

норма 
факт 

2018 2019 2018 2019 
Б 47 49 46 68 67 65 
Ж 46 39 44 71 61 68 
У 168 163 165 239 221 235 
К 1267 1219 1254 1847 1671 1850 

 

З наведеного спостерігається невеличке недостатнє споживання білків, жирів 

і вуглеводів та, як наслідок: незначне на 13 ккал невиконання показників 

калорійності харчування в групах раннього віку. 

Суворий контроль здійснювався за виконанням вартісних показників 

харчування. За результатами моніторингу з вказаного напряму роботи впродовж 

оздоровчого періоду вартісні показники харчування було дотримано (ясла – 28,39 

(+0,15) грн., садок – 42,54 (+0,12) грн.) 

На наступний оздоровчий період 2020 року актуальним залишається 

контроль за дотриманням вартісних показників харчування, виконання умов 



договорів постачальниками продуктів харчування та продовольчої сировини, 

забезпечення норм харчування відповідно до вимог.  

За оздоровчий період 2019 року було сплановано та проведено комплекс 

ремонтних робіт, а саме: зроблено косметичний ремонт в туалетах загального 

користування, частково здійснено поточні ремонтні роботи на харчоблоці, в групах 

та коридорах. Роботу щодо удосконалення матеріально-технічної бази ЗДО буде 

продовжено і в подальшому. 

В цілому, аналіз проведеної роботи показав, що спільними зусиллями 

педагогічного, медичного і обслуговуючого персоналу, батьків завдання 

оздоровчого періоду 2019 року було успішно вирішено; в повній мірі використано 

засоби, сприятливі для зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей. 
 


