
Порядок денний педради №1 

«Основні орієнтири нового 2021/2022н.р.» 

від 30.08.2021 

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради №6  від     

29.04.2021р.(директор Іванчик Л.К.) 

2. 2. Вибори секретаря педагогічних рад  на 2021/2022н.р. 

3. Про підсумки роботи закладу в 2020/2021н.р. та завдання на 2021/2022н.р. 

(директор  Іванчик Л.К.- інформація) 

4.Обговорення і схвалення плану роботи ДНЗ №25 ЦРД «Малюк»   на   

2021/2022н.р. (директор  Іванчик Л.К.- інформація) 

5. Обговорення і затвердження «Освітньої програми дошкільного навчального 

закладу №25 ЦРД «Малюк» на 2021/2022 н.р.» 

6. Обговорення і затвердження «Стратегії розвитку дошкільного навчального 

закладу №25 ЦРД «Малюк» на 2021/2026 н.р.» 

7. Затвердження: 

 форми планування освітньої роботи з дітьми; 

 розпорядку дня на навчальний та розкладу освітнього процесу на 

навчальний рік і літньо-оздоровчий період; 

 складу творчої групи 

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

 

8.  Ознайомлення з листом МОН України "Щодо окремих питань діяльності 

закладів дошкільної освіти   у 2021/22 навчальному  році"(вихователь-методист 

Дідів Л.П.- аналіз) 

9. Обговорення і схвалення плану роботи базового дошкільного навчального 

закладу  на 2021/2022н.р. з проблеми «Мультилінгвальна освіта в умова ЗДО» 

(директор Іванчик Л.К.- інформація) 

10. Схвалення плану роботи наступності між ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» і ліцею 

№7»(директор Іванчик Л.К.- інформація) 

11. Про преміювання педпрацівників   (директор Іванчик Л.К.- інформація) 

 

12.Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення кваліфікації 

(директор Іванчик Л.К.- інформація) 

 

Рішення педради 

 

1.Зняти з контролю рішення педради  від 29.04.2021р 

2. Затвердити секретарем педагогічних рад у 2021/2022 н.р. вихователя-методиста 

Дідів Л.П. 
3.   Вважати роботу закладу за 2020/2021н.р. задовільною. Працювати у 

2021/2022н.р.  над поставленими завданнями.(матеріали додаються до протоколу) 

4. Схвалити  план  роботи  ДНЗ №25 ЦРД «Малюк»   на  2021/2022 н.р. 
5. Схвалити  освітню програму дошкільного навчального закладу №25 ЦРД 

«Малюк» на  2021/2022 н.р. 



6. Схвалити   «Стратегію розвитку дошкільного навчального закладу №25 ЦРД 

«Малюк» на 2021/2026 н.р.» 

 7.1.Затвердити  для педагогів календарне та  перспективне  планування та 

календарно-перспективне для вчителів- предметників.  Календарні плани 

будувати відповідно до режимних моментів, з врахуванням освітніх напрямів.  

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

схематично.   

7.2. Затвердити розпорядок дня на навчальний рік      розклад  організації 

освітнього процесу на навчальний рік і літньо-оздоровчий період відповідно до 

вікових груп. 

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

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

8. Всім педагогам  протягом навчального року керуватися і дотримуватися листа 

МОН   України "Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти   у 

2021/22навчальному  році    
9. Схвалити план  роботи базового дошкільного навчального закладу  на 

2021/2022н.р. з проблеми « Мультилінгвальна освіта в умовах ЗДО» 

10. Схвалити план  роботи наступності між ДНЗ №25 ЦРД «Малюк»і ліцею№7 на 

2021/2022 н.р. 

11.Затвердити заходи щодо зміцнення здоров'я дітей в ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» 

на 2021/2022н.р. 

12. Затвердити план протидії та профілактики булінгу в ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» 

на 2021/2022 н.р. 
13. 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 
 14. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів: Дідів Л.П. (10год.),    

Лукан О.В.   (2год),   Синявської Ж.Г.  (12год),  Пиндик   Л.В (12год),  Єлісоветій 

І.В.  (15год),  Донської  Л.Б. (12год).   

Порядок денний педради №2 

«Збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят засобами 

здоров'язбережувальних технологій» 

від 26.11.2021 

1.Інформація про виконання рішень попередньої педради №1  від     

30.08.2021р.(директор Іванчик Л.К.) 

2.   Про цілісність, системність і послідовність планування й організації роботи з 

фізичного розвитку дошкільників(  круглий стіл ,вихователь-методист Дідів Л.П.)  

3.  Про вплив нетрадиційного фізкультурного обладнання на розвиток рухової 

активності дітей (інформація з використанням мультимедійної презентації, 

інструктор з фізкультури Королюк О.І.) 

4.   Про підсумки конкурсу-огляду з наповнення фізкультурних осередків 

традиційними і нетрадиційними атрибутами (наказ за підсумками конкурсу-

огляду, директор Іванчик Л.К.) 



5. Про стан роботи з фізичного розвитку дітей дошкільного віку (довідка за 

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

6.   Про хід атестації у 2021/2022 н.р.( інформація, вихователь-методист  

7. Дідів Л.П. ) 

7. Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення кваліфікації ( 

інформація, директор Іванчик Л.К.) 

8. Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2022рік (план, директор Іванчик Л.К.) 

Рішення педради 
1. Зняти з контролю рішення педради від 30.08.2021 року. 

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

щодо забезпечення ефективності фізичного  виховання  дошкільнят, до  

01.12.2021  

3.1.Вихователям  всіх груп   виготовити нетрадиційний інвентар для  розвитку 

рухової активності дошкільників  до 01.01.2022 . 

3.2. Інструктору з фізичного виховання виготовити нестандартне обладнання 

щодо профілактики плоскостопості у дошкільнят до 30.01. 2021  

4.Всім педагогам закладу  створювати оптимальні умови для самостійної рухової 

діяльності у дітей, постійно .   

5.1. Вихователям всіх вікових груп  під час прогулянки на ділянку виносити 

великі іграшки, машини, різноманітні посібники: у теплу пору року – обручі, 

м’ячі, скакалки, велосипеди, приладдя для гри в бадмінтон, баскетбол тощо, до 

01.12.2021  

5.2.Вихователям Макух Р.Д., Лукан О.В.., Рєпкіній В.С., Веретюк С.М., 

Сільницькій Н.Ф.     рекомендується використовувати психогімнастику під час 

занять, режимних процесів та під час прогулянок для зняття нервового 

напруження, постійно. 

5.3.Старшій медичній сестрі Іванюк ОФ  та лікарю   провести з батьками 

консультацію щодо профілактично-лікувальних технологій: фітотерапії, 

вітамінотерапії та спільно з вихователями  скласти орієнтовну схему 

фізкультурно- оздоровчих заходів  у режимі дня для кожної вікової групи, до 

01.12.2021  

5.4.Інструктору з фізичного виховання  Королюк О.І. на занятті  планувати одну 

рухливу гру на вивчення, а другу на закріплення. Добирати ігри великої 

рухливості, в яких беруть участь одночасно всі вихованці  групи. Вихователям  

розучувати на прогулянці  ігри , складні за організацією, для раціонального  

витрачення  часу, відведеного на основну частину заняття, до 01.12.2021  

5.5.Всім педагогам  активно залучати батьків  до спільної роботи у напрямі 

зміцнення здоров’я та   фізичного розвитку дитини: надавати консультації, 

залучати до розваг, проводити онлай-бесіди тощо, постійно.                                                                                            



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

роботу наступних  педагогічних працівників: Веретюк С.М., Гуцалюк Р.С. 

Королюк О.І., Пиндик Л.В., Комісарової Л.Д., Ткачук С.В., Дубчак Т.М.,  Л.Б. до  

25.02.2022  

7. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів: Лукан О.В (13годин),  

Дідів Л.П. (11годин),  Сеньо А.П.(2години), Басараби І.М. (8годин),    Дубчак 

Т.М. (9годин), Синявської Ж.Г.(18годин),  Паслар В.В. (9годин), Єлісоветій І.В. 

(80годин), Гуцалюк Р.С (10годин) 

8. Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2022 рік. 

 

Порядок денний педради №3 

“Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2021році” 

від 24.12.2021 

1..Про розгляд клопотань та визначення результатів підвищення кваліфікації  

педагогів(інформація, директор Іванчик Л.К.) 

2..Про облік проходження педагогами закладу підвищення кваліфікації у 2021 

році ( інформація, вихователь-методист Дідів Л.П.) 

3. Про затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» на 2022 рік (план, директор Л.К.) 

Рішення педради 

 

1.Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів: Комісарової Л.Д. 

(8годин),  Дідів Л.П. (22години),  Іванчик Л.К.(24години), Синявської Ж.Г 

(8годин), Гуцалюк Р.С. (6годин) 

2. Затвердити облік проходження педагогами закладу підвищення кваліфікації у 

2021 році 

 3. Затвердити річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» на 2022 рік. 

Порядок денний педради №4 

«Сучасні проблеми дитячого садка й сім’ї» 

від 25.02.2022 

1. Інформація про виконання рішень   педради №2  від     26.11.2022р.(директор 

Іванчик Л.К.) 

2.   Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери-однодумці(  

дискусія-роздум ,вихователь-методист Дідів Л.П.)  

3.  Дистанційні форми роботи з батьками (інформація з досвіду роботи 

вихователя Гуцалюк Р.С.) 

4.   Оцінювання рівня комунікабельності педагогів з батьками  (елементи 

педагогічного тренінгу, вчитель-логопед Гусакова О.С.) 



5. Про рівень партнерської взаємодії членів родини з педагогами в освітньому 

процесі закладу (наказ  за наслідками тематичної перевірки, директор Іванчик 

Л.К.) 

6. Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення кваліфікації ( 

інформація, директор Іванчик Л.К.) 

7. Про звіт педагогічних працівників, які атестуються у 2022році   (презентація 

напрацювань) 

Рішення педради 

1.Зняти з контролю рішення педради від 26.11.2022 року. 

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

забезпечення ефективності спільної роботи педагогів і батьків у всебічному 

розвитку дітей дошкільного віку,   до  01.02.2022 . 

3.Всім педагогам закладу   використовувати такі платформи для  дистанційної 

роботи з батьками як : Сайт ДНЗ, електронну пошту, соціальну мережу Facebook, 

особистий блог вихователя, Zoom, Viber , постійно. 

4.Вихователям всіх вікових груп скласти перспективний план співробітництва з 

батьками вихованців, до 07.03.2022 

5.   Вихователям всіх вікових груп: 

5.1. Для вивчення рівня педагогічної культури та освіченості батьків в питанні 

виховання та розвитку дітей, проблем та запитів щодо виховання та освіти дітей 

систематично використовувати в роботі анкетування (через  GOOL-

форми) ,щоквартально  

5.2. Систематично вести облік виконання запланованої роботи із батьками, 

щомісячно   

5.3. Продовжувати  створювати умови для сприятливого клімату взаємодії з 

батьками, встановлювати довірливі і партнерські відносини з батьками, залучати 

сім’ї      в єдиний освітній простір, постійно 

5.2.1. Практичному психологу Єлісоветій І.В. провести опитування батьків щодо 

визначення рівня задоволеності батьків умовами виховання і розвитку 

вихованців, квітень 2022 

6. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогів: Пиндик Л.В.(7годин)   

Синявської Ж.Г.(8годин),  Гуцалюк Р.С (2години) 

7.1. Астаційній комісії ДНЗ №25 ЦРД “Малюк” провести  атестацію  педагогічних 

працівників  відповідно до графіку засідання атестаційної комісії  у 2021/2022н.р.  

7.2. Вихователю-методисту Дідів Л.П. підготувати характеристики на кожного 

педагога до 01.03.2022 року 

 

Порядок денний педради №5 

«Про результативність освітньої роботи з дошкільниками » 

від 26.05.2022 

1.  Про виконання рішень попередньої педради  №4 від     25.02.2022р. 

    ( директор Іванчик Л.К.) 

2.  Про  результати моніторингу сформованості основних рухів у дітей  



( інформація, інструктор з фізичного виховання Королюк О.І.)  

3. Про результати медико-педагогічного контролю за 2021/2022н.р. (довідка , 

вихователь-методист Дідів Л.П.) 

4. Про стан психічного рівня підготовки  дітей старших груп до школи 

(інформація, практичний психолог Єлісоветій І.В.) 

5.  Про результати роботи  інклюзивного навчання дітей з ООП за 

2021/2022н.р.(інформація, вихователь-методист Дідів Л.П) 

6. Про  звіт   керівника  гуртка англійської мови за 2020/2021н.р   (інформація , 

   керівник гуртка англійської мови Донська Л.Б. 

7.  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.) 

8. Про результати моніторингових досліджень щодо виконання вимог програми  

«Я у Світі», “Впевнений старт”    ( інформація, вихователь-методист  Дідів Л.П.) 

9. Про результати моніторингових досліджень білінгвальних груп за 

навчальний рік (інформація, Горбан Н.О., Пиндик Л.В., Донська Л.Б.) 

10.  Про ознайомлення з планом роботи на літній період 2022року ( директор   

     Іванчик Л.К.) 

11. Про попереднє  навантаження педагогічних працівників на 2022/2023 н.р.  

  (   директор    Іванчик Л.К.) 

12.  Про клопотання педагогів про визнання результатів підвищення 

кваліфікації (інформація, директор Іванчик Л.К.) 

13. Про пропозиції вихователів до річного плану роботи на 

2022/2023н.р.(відкритий мікрофон) 

 

Рішення педради 

1. Зняти з контролю рішення педради від  25.02.2022р. 

2. Інструктору з фізичного виховання Королюк О.І. моніторити дітей двічі на рік 

щодо сформованості основних рухів у дітей дошкільного віку, постійно.  

3.1 Продумувати усі ключові моменти організації та проведення  заняття з 

фізкультури, щоб час заняття був педагогічно виправданим і його загальна 

щільність наближалася до 100%  у всіх вікових групах. 

3.2  З метою підвищення загальної щільності фізкультурних занять   зменшити до 

мінімуму педагогічно невиправданий час на занятті з фізкультури, який не 

враховується при визначенні загальної щільності: недоцільні пояснення; 

очікування дітей своєї черги під час виконання вправ та основних рухів; 

очікування черги для взяття атрибутів; зайві перешиковування дітей; довгі 

повчання тощо.  

3.3 Завчасно розставляти фізкультурне обладнання для заняття та готувати 

атрибути для виконання загальнорозвивальних вправ й основних рухів. 

 3.4. Продумувати додаткові способи організації дітей для виконання основних 

рухів, дещо зменшити  час для виконання вправ на відновлення дихання та 

релаксацію дітей, підвищити темп   заняття з метою регулювання моторної 

щільності, у всіх вікових групах. 



4.Педагогам КППС дітей з ООП закладу продовжувати  здійснювати корекційну  

роботу у 2022/2023н.р. 

 5.Практичному психологу Єлісоветій І.В. проводити щорічно моніторинг 

психологічного  рівня розвитку дітей старших груп, постійно. 

6. 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. 

7.Вчителю – логопеду Гусаковій  О.С.   обстежити  дітей  до 01.06.2022 року та 

підготувати  документи   до ІРЦ№1 на отримання  висновку про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей 

8.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. 

9.Педагогам білінгвальних груп Горбан Н.О., Пиндик Л.В., Донській Л.Б., щорічно 

здійснювати моніторингове дослідження щодо знань дітей дошкільного віку другої 

мови, постійно. 

10.Затвердити план роботи на літній  період   2022року, до 30.05.2022 

11. Узгодити    попереднє  навантаження для педагогів закладу на 2022/2023н.р. , 

до 05.06.2022 

12. Визнати   результати   підвищення   кваліфікації   педагогів:   Дідів 

Л.П.,(3години), Іванчик Л.К., (3години)  Пиндик Л.В.,(7годин ) Веретюк С.М. 

(3години)  

 13.1 Всім педагогам  відповісти на питання  анкети щодо пропозицій педагогів до 

річного плану на 2022/2023н.р., до 27.05.2022 

13.2. Вихователю-методисту Дідів Л.П., опрацювати анкети педагогів і врахувати 

їх пропозиції при складанні річного плану роботи ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» на 

2022/2023н.р. 

  

 


