
Педрада № 1 

« Завдання навчально-виховної роботи на 2020/2021н.р» 

28.08.2020 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про виконання рішень попередньої педради №4  від    30.04.2020р.( карта 

контролю, директор Іванчик Л.К.) 

2. Про вибори секретаря педагогічних рад  на 2020/2021н.р. 

3.Про обговорення і схвалення плану роботи ДНЗ №25 ЦРД «Малюк»   на   

2020/2021н.р. ( план, директор  Іванчик Л.К.- інформація) 

4.Про обговорення і затвердження «Освітньої програми дошкільного 

навчального закладу №25 ЦРД «Малюк» на 2020/2021 н.р.»(план, директор 

Іванчик Л.К) 

5.  Про затвердження: 

 форми планування освітньої роботи з дітьми; 

 режиму дня та орієнованого розподілу організованої діяльності дітей; 

 складу творчої групи 

 плану роботи гуртків(інформація , вихователь-методист Дідів Л.П. ) 

 

6.   Про ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН 

України "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти   у 

2020/21навчальному  році"( інформація ,вихователь-методист Дідів Л.П ) 

7.  Про обговорення і схвалення плану роботи базового дошкільного 

навчального закладу  на 2020/2021н.р. з проблеми «Мультилінгвальна освіта 

в умова ЗДО» (інформація ,директор Іванчик Л.К.   ) 

8.  Про схвалення плану роботи наступності між ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» і 

гімназією №7» (інформація ,директор Іванчик Л.К) 

9. Про преміювання педпрацівників  ( інформація ,  директор Іванчик Л.К ) 

10.Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення 

кваліфікації (інформація, директор Іванчик Л.К.) 

Рішення педради №1 

від 28.08.2020 

1. Зняти з контролю рішення педради від 30.04.2020р. 

2. Затвердити секретарем педагогічних рад у 2020/2021 н.р. вихователя-

методиста Дідів Л.П. 



3.Схвалити план роботи педколективу на 2020/2021 н.р. 

 4   Схвалити  освітню програму дошкільного навчального закладу №25 ЦРД 

«Малюк» на  2020/2021 н.р. 

 

  5.1.Затвердити  для педагогів календарне та  перспективне  планування та 

календарно-перспективне для вчителів- предметників.  Календарні плани 

будувати відповідно до режимних моментів, з врахуванням освітніх ліній.  

Педагогам зі стажем більше 5-ти років плани освітньо-виховної роботи 

писати схематично.   

 

5.2. Затвердити орієнтовний режим дня   та  розподіл занять  на тиждень   

відповідно до вікових груп. 

 

5.3. Затвердити     склад     творчої    групи:    Сільницька Н.Ф., 

 Гуцалюк Р.С., Горбан Н.О.,  Веретюк С.М.,   Макух Р.Д.. Дідів Л.П. 

 

5.4 Затвердити плани гуртків профільних груп. 

 

6.    Всім педагогам  протягом навчального року керуватися і дотримуватися 

інструктивно-методичних рекомендацій МОН  України  «Щодо організації  

закладів дошкільної освіти   у 2020/21навчальному  році"       

7.  Схвалити план  роботи базового дошкільного навчального закладу  на 

2020/2021н.р. з проблеми « Мультилінгвальна освіта в умовах ЗДО» 

 

8.  Схвалити план  роботи наступності між ДНЗ №25 ЦРД «Малюк»і 

гімназією №7 на 2020/2021 н.р.  

 

 9.   Надати грошове   заохочення педагогічним працівникам: 

* до півроку роботи –  0% від посадового окладу; 

* більше півроку до 1 року  - 60%,  за умови відсутності стягнень;  

* після 1 року роботи - 100% , за умови відсутності стягнень. 

 

10. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів: Дідів Л.П. 

(36год.), Іванчик Л.К. (38год.),  Сільницької Н.Ф.(63год),  Веретюк С.М. 

(38год),  Гусакової О.С.(42год),  Лукан О.В. (14год),  Синявської Ж.Г.  (8год),  

ПиндикЛ.В.(78год),   Басараби І.М. (8год),  ЖеликЛ.К.(8год), Сеньо 

А.П.(8год), Рєпкіної  В.С.(10год),   Горбан Н.О.(4год),  Гуцалюк Р.С.(16год). 

 

Педрада№2 

« Трудове виховання в процесі організованої та самостійної предметно-

практичної діяльності дітей» 26.11.2020 

  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1.  Про виконання рішень попередньої педради №1  від     

28.08.2020р.(інформація, директор Іванчик Л.К.) 

2.   Про трудове виховання дітей дошкільного віку  як педагогічна проблема 

сучасності (  круглий стіл, директор Іванчик  Л.К.) 

3.  Про створення умов для організації трудової діяльності в дошкільному 

навчальному закладі (практична робота, вихователь-методист Дідів Л.П.) 

4.   Про стан організації роботи з трудового виховання  у старших групах 

(довідка за наслідками тематичної перевірки, вихователь-методист Дідів Л.П) 

5.   Про хід атестації у 2020/2021 н.р.( інформація, вихователь-методист Дідів 

Л.П. ) 

6. Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення 

кваліфікації (інформація, директор Іванчик Л.К.) 

Рішення педради №2 

від 26.11.2020 

 

1. Зняти з контролю рішення педради від 28.08.2020 року. 

  

2.Вихователю-методисту Дідів Л.П.,   розробити  методичні рекомендації 

щодо забезпечення ефективності трудового  виховання  дошкільнят, до  

01.12.2020  

 

3.1.Вихователям  всіх груп   звернути увагу  на виховання культури праці у 

дітей. Чітко стежити за виконанням мети й послідовності трудових процесів, 

ураховуючи фактор часу в роботі,  до 01.12.2020 . 

3.2. Поновити  та систематизувати  матеріали до папки  «Привчаємо 

працювати змалку», до 30.01. 2021  

 

3.3. Придбати та поновити    необхідне обладнання для роботи у куточку 

природи  та   ділянці, до 30.01. 2021) 

 

4. 1. Вихователям старших груп поповнити  куточки самостійної художньої 

діяльності дітей зразками виробів для художньої праці, до 01.01. 2021   

4.2.  Поповнити предметно-ігрове середовище груп: 

- дібрати добірки творів художньої літератури, що ознайомлюють 

дошкільників зі світом професій відповідно до вимог програми «Я у Світі»; 

до 01.01. 2021   

-  поповнити дидактичні ігри для формування у дітей знань про професії 

дорослих;  до 01.01.   



-  поповнити   атрибутами сюжетно-рольові ігри, що сприятиме 

ознайомленню їх з професіями дорослих;  до 01.01. 2021   

4.3. Вихователям старших груп Сільницькій Н.Ф., Лукан О.В., Рєпкіній В.С. 

активізувати роботу з батьками з проблеми трудового виховання 

дошкільників, осучаснити наочні та інформаційні матеріали,до 07.12.2020  

                                                                                             

 5. Членам атестаційної комісії ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» продовжувати 

вивчати роботу наступних  педагогічних працівників: Сільницької Н.Ф., 

Сеньо А.П., Дідів Л.П., Іванчик Л.К. до  25.02.2021  

 

6.  Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів: Комісарової 

Л.Д.(10год), Желик Л.К.(4год), Веретюк С.М(39год)., Лукан О.В.(21год), 

Дідів Л.П (4год), Сеньо А.П.(6год), Басараби І.М.(29год),Рєпкіної В. С.(4год),   

Дубчак Т.М.(6год), Синявської Ж.Г.(16год),   Горбан Н.О.(19год), Донської 

Л.Б.(12год). 

 

Позачергове засідання педагогічної ради   №3 

24.12.2020 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

    

1. Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення 

кваліфікації (інформація, директор Іванчик Л.К.) 

2. Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2021 рік  (інформація, директор Іванчик 

Л.К.) 

 

Рішення педради №3 

від 24.12.2020 

 

1. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів:  Гуцалюк 

Р.С.(20год), Дубчак Т.М. (4год),  Ткачук С.В. (6год),  Синявської  Ж.Г. (8год),  

Басараби І.М.(2год), КомісаровоїЛ.Д.(10год), ДонськоїЛ.Б.(2год), Лукан 

О.В.(6год), Сеньо А.П.(36год),  Королюк О.І(4год), Єлісоветій І.В.(14год), 

Веретюк С.М.(6год), Паслар В.В.(4год), Іванчик Л.К. (6год), Сільницької 

Н.Ф. (2год). 

 

2.Затвердити орієнтовний річний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівник ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» на 2021 рік,  до 25.12.2020. 

 

  



   

 

Позачергове засідання педагогічної ради   №4 

11.01.2021 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2021 рік  (директор Іванчик Л.К.) 

2.  Про затвердження Положення про дотримання академічної 

доброчесності працівниками ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» ( директор 

Іванчик Л.К.) 

Рішення педради №4 

від 11.01.2021 

 

  1.Затвердити річний  план  підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2021 рік 

 

2.Затвердити  Положення про дотримання академічної доброчесності 

працівниками ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» 

 

Педрада №5 

« Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників» 

25.02.2021 

      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

   1.  Про виконання рішень попередньої педради №2 від     26.11.2020р.   

(інформація, директор Іванчик Л.К.) 

2.   Про  STREAM-освіта: математичне дослідження.  (інформація з 

  використанням мультимедійної презентації, вихователь-методист  

   Дідів Л.П.)  

3.  Про здійснення індивідуального диференційованого підходу з розвитку 

математичних здібностей дітей дошкільного віку (інформація з досвіду 

роботи, вихователь  Гуцалюк Р.С.) 

4.   Про стан розвитку елементарних математичних уявлень у дітей середніх 

груп (наказ за наслідками тематичної перевірки, директор Іванчик Л.К. 

5.  Про запровадження в ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» системи управління якістю   

(директор Іванчик Л.К.) 

6. Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення 

кваліфікації (інформація, директор Іванчик Л.К.) 

 



Рішення педради №5 

від  25.02.2021 

 

1.Зняти з контролю рішення педради  від 26.11.2020 року. 

  

2.1.  Вихователям  всі вікових груп   використовувати математичні 

дослідження  у роботі з дітьми, постійно.  

 

2.1.     Вихователю-методисту Дідів Л.П.,   розробити  методичні 

рекомендації щодо особливостей програми «STREAM – освіти, або 

Стежинки у Всесвіт»,  до 15.03.2021  

 

3. Педагогам садових груп виготовити та систематизувати  дидактичні ігри з 

логіко-математичного розвитку дошкільнят, до 01. 04.2021 

 

 4.1.  Педагогам середніх груп звернути увагу    на надання переваги на 

заняттях діяльнісним, практичним методам навчання, тобто знання не давати 

дітям у готовому вигляді,  а щоб вони оволодівали ними шляхом 

самостійного аналізу, зіставляння, порівняння істотних ознак,  постійно. 

 

4.2. Вихователю  Дубчак Т.М.  використовувати на заняттях з логіко-

математичного розвитку різноманітні сучасні форми і методи («Асоціація», 

«Метод навмисних помилок» тощо, постійно. 

 

4.3.Вихователям  всіх середніх груп спрямувати  роботу на засвоєння дітьми 

логічних операцій: аналіз, синтез, порівняння, причинно-наслідковий зв'язок, 

узагальнення, серіація, абстрагування,   постійно. 

 

5. Запровадити в ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» систему управління якістю освіти. 

Розробити Положення про внутрішню систему якості освіти в ДНЗ, до 

01.04.2021. 

  

6. Визнати   результати   підвищення   кваліфікації   педагогів: Комісарової 

Л.Д.(30год), Желик Л.К.(8год) , Веретюк С.М.(16год), Дідів Л.П. (2год),  

Басараби І.М.(16год), Рєпкіної В.С.(8год), Іванчик Л.К.(2год), Дубчак 

Т.М.(8год),  Синявської Ж.Г.(8год), Донської Л.Б.(2год),   Королюк 

О.І.(2год), Паслар В.В.(6год), Пиндик Л.В.(4год), Гуцалюк Р.С.(21год). 

 

 



Педрада №6 

«Розвиток і розширення мовленнєво-комунікативної компетентності 

дітей дошкільного віку »  29.04.2021 

1.  Про виконання рішень попередньої педради  №5 від     25.02.2021р. 

    ( інформація, директор Іванчик Л.К.) 

 

2.  Про  організацію інтелектуальної і мовленнєвої діяльності дітей на основі   

     коректурних таблиць  (практична робота у підгрупах, вихователь-

методист Дідів Л.П.)  

 

3.   Про стан мовленнєвого розвитку   дітей в молодших групах (довідка за   

      наслідками тематичної перевірки, вихователь-методист  Дідів Л.П.)  

 

4. Про  звіт   керівника  гуртка англійської мови за 2020/2021н.р.  

(інформація, керівник гуртка англійської мови Донська Л.Б. 

 

5.  Про звіт вчителя-логопеда  «Про результати корекційної роботи з дітьми- 

     логопатами ДНЗ№ 25 ЦРД «Малюк» за 2020/2021н.р»( інформація, 

вчитель-логопед Гусакова О.С.) 

 

6. Про результати моніторингових досліджень щодо виконання вимог 

програми «Я у Світі»    ( інформація, вихователь-методист  Дідів Л.П.) 

 

7.  Про ознайомлення з планом роботи на літній період 2021року (план, 

директор   Іванчик Л.К.) 

 

8. Про попереднє  навантаження педагогічних працівників на 2020/2021 н.р.  

  (інформація, директор    Іванчик Л.К.) 

 

9. Про  затвердження Положення про внутрішню систему якості освіти в 

ДНЗ№25 ЦРД «Малюк» (директор    Іванчик Л.К) 

 

10. Про   підсумки та  завершення  Всеукраїнського  експерименту 

«Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в 

українському контексті»  (інформація, директор    Іванчик Л.К.) 

 

11 . Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення 

кваліфікації (інформація, директор Іванчик Л.К.) 

 



Рішення педради №6 

від  29.04.2021  

 

.Зняти з контролю рішення педради  №5  від  25.02.2021 року. 

  

2.1.     Вихователю-методисту Дідів Л.П.,   розробити  методичні рекомендації 

щодо організації  інтелектуальної і мовленнєвої діяльності дітей на основі   

коректурних таблиць,    до 15.05.2021  

 

2.2.  Вихователям  садових   груп   використовувати у роботі з дітьми  

коректурні таблиці, постійно.  

 

2.3. Педагогам   груп раннього віку  виготовити та систематизувати  дидактичні 

ігри  із формування  навичок  правильної  звуковимови , до 01. 06.2021 

 

  3. Вихователям молодших  груп    Макух Р.Д.,     Желик Л.К :  

 уникати  власного монологу на заняттях, активно розвивати діалогічну мову 

дітей, даючи дитині можливість вступати в невимушену розмову з дорослими; 

 активізувати роботу з батьками щодо формування мовленнєвого спілкування 

дітей в умовах сімˊї; 

 постійно планувати і проводити роботи у повсякденному житті щодо 

формування навичок правильної звуковимови дітей; 

 активно використовувати дидактичні ігри, спрямовані на розвиток 

словотворення дошкільників; 

   стежити за власною мовою, уникати повторення неправильних вжитих 

граматичних форм з  дітьми, до 01.05.2021  

  

4.Керівнику гуртка англійської мови Донській Л.Б. продовжувати здійснювати 

моніторинг якості знань  дітей  на початку та вкінці навчального року. 

Результати обстежень  узагальнювати та фіксувати у вигляді таблиць та 

діаграм, постійно. 

 

5. Вчителю – логопеду Гусаковій  О.С. підготувати картки обстеження  дітей   і 

подати   до ІРЦ№1 для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини , до 15.05.2021.  

 

6. Всім вихователям  здійснювати діагностику знань дітей на початку та в кінці 

навчального року відповідно до чинних програм.  Результати обстежень  

узагальнювати та фіксувати у вигляді таблиць та діаграм,  постійно. 

 



7.   Директорові  Іванчик Л.К. затвердити   план роботи на літній  період   

2021року, до 30.05.2021. 

 

8.   Директорові Іванчик Л.К. узгодити попереднє навантаження для  

педагогів закладу на 2021/2022 н.р., до 30.05.2021. 

 

9.  Директорові  Іванчик Л.К. затвердити   Положення про внутрішню 

систему якості освіти в   ДНЗ №25 ЦРД «Малюк»,  29.04.2021. 

 

10. Продовжувати впроваджувати мультилінгвальну освіту в умовах ЗДО на 

групах «Зернятко», «Хаверім» та розпочати роботу з даного питання на групі 

«Світлячок», з   01.09.2021. 

  

11.Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів:   Паслар В.В. 

(2год), Гусакової О.С. (30год), Пиндик Л.В. (4год), Дідів Л.П. (11год), 

Іванчик Л.К. (7год), Лукан О.В.(15год), Єлісоветій І.В. (4год), Веретюк 

С.М.(12год), Синявської Ж.Г. (21год), Гуцалюк Р.С. (36год), Басараби І.М. 

(10год), Донської Л.Б. (14год), Комісарової Л.Д.(18год) 

 

  

  

    

 


