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ПРОТОКОЛ  

30.08.2022 № 1                                                    

м. Лебедин  

Засідання педагогічної ради 

Голова – Хорунжа Лариса  

Секретар – Безугла Людмила 

Присутні: працівники – 27 осіб згідно зі списком, що додається 

Тема: Педагогічні умови формування навчально – виховної спрямованості вихованців за 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Порядок денний: 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради  

2. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради 

3. Про аналіз результатів роботи за минулий рік та основні напрямки роботи 

педагогічного колективу на 2022 – 2023 н.р. 

4. Про організацію освітнього процесу в ЗДО в умовах військового стану 

5. Про обговорення та схвалення: 

5.1.  плану роботи закладу та пріоритетних напрямів роботи на 2022 – 2023 н.р; 

5.2. освітньої програми закладу на новий 2022 – 2023 н.р. 

6. Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

7. Про затвердження: 

−  форми планування освітньо - виховного процесу; 

− розкладу організованих форм життєдіяльності дітей; 

− графіків роботи педагогів 

8. Про підсумки літнього оздоровлення дітей в умова воєнного стану 
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1.СЛУХАЛИ: 

Хорунжу Ларису, завідувача ЗДО, яка вказала на необхідність переобрання чи подовження 

повноважень  секретаря педагогічної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лисянська Лілія, вихователь ЗДО, яка запропонувала продовжити повноваження секретаря 

Безуглої Людмили 

 

ВИРІШИЛИ:  

Продовжити повноваження секретаря педагогічної ради Безуглої Людмили  

 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Чорнобай Олену, вихователя-методиста, яка проінформувала  присутніх, що завдання, які 

ставилися на попередній педагогічній раді – виконані.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з контролю виконання рішень попередньої педради «Про результативність освітньої 

роботи з дошкільниками протягом 2021 – 2022 н.р.», протокол №5 від 27.05.2022 року 

 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Хорунжу Ларису, завідувача – текст доповіді додається до протоколу 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Чорнобай Олена, вихователь-методист, довела до відома, що організація роботи ЗДО в умовах 

воєнного стану зазнала змін. Але незважаючи на всі реалії сьогодення заклад продовжує 

надавати освітні послуги в дистанційному режимі. Робота побудована на партнерській 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу, налагодженню тісної комунікації та формуванню 

соціально – громадянської компетентності дітей дошкільного віку. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Роботу колективу за 2021 – 2022 н.р. вважати задовільною. 

 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Хорунжу Ларису, завідувача, яка акцентувала увагу на основних позиціях, які варто 

враховувати в організації освітнього процесу в ЗДО у воєнний час. Базовий компонент 

дошкільної освіти (2021), як стандарт дошкільної освіти, є актуальним у будь-який час. Він 

утверджує політику держави у галузі дошкільної освіти.  

 Наскрізними в організації освітнього процесу з дітьми будь-якої вікової групи мають 

бути такі ідеї та теорії: 

− ідеї гуманістичної педагогіки, спрямовані на гуманне ставлення до дитини; 

− теорія природовідповідності, за якою у дитини треба розвивати задатки та здібності, 

зберігаючи її природу; 
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− ідеї про патріотичне і громадянське виховання, використання казки та гри у 

гармонійному розвитку особистості; 

− ідея солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної 

освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

З-поміж актуальних питань в умовах воєнного стану найважливішими є такі: 

− організація психологічної, методичної підтримки педагогічних працівників; 

− підтримка дітей та батьків у складних ситуаціях; 

− організація освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку; 

− налагодження зв’язків і підтримка педагогічного партнерства ЗДО з батьками 

вихованців, представниками громади; 

− надання різних видів психолого-педагогічної підтримки дітям, батькам; 

− здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, зокрема й з особливими 

освітніми потребами. 

 Зупинилась на важливості дотриманні охорони праці на робочому місці та правил 

безпеки при повітряній тривозі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зінченко Алла, практичний психолог, яка запропонувала впроваджувати психолого-

педагогічну підтримку та супровід усіх учасників освітнього процесу та забезпечити 

психологізацію освітнього процесу шляхом підвищення психологічної компетентності всіх 

його учасників (педагогів, батьків). Вона наголосила, що кожний педагог повинен володіти 

елементарними навичками подолання тривожності, знати елементарні способи розслаблення 

дитини у стані нервового напруження. 

Чорнобай Олена, вихователь-методист, запропонувала підвищувати результативність 

виховання та навчання дітей через використання новітніх, ефективних форм і методів 

навчання та виховання; використовувати дієві форми роботи з дітьми та батьками щодо 

формування національно-патріотичної компетентності дітей раннього та дошкільного віку; у 

спілкуванні з батьками створювати атмосферу довіри, розширювати та поглиблювати 

уявлення про сучасні освітні завдання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Створити безпечне, комфортне, інклюзивне середовище для всіх учасників 

освітнього процесу. 

4.2. Організувати навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми 

та надавати їм методичну підтримку в процесі організації освітньої діяльності в 

дистанційному форматі. 

4.3. Підвищувати якість освітньої діяльності закладу з налаштуванням працівників на 

самоосвіту та саморозвиток, з метою досягнення освітніх результатів (компетентностей) з 

урахуванням вікових особливостей дошкільників. 

4.4. Впроваджувати психолого – педагогічну підтримку та супровід усіх учасників 

освітнього процесу. 

4.5. Спрямувати освітній процес на реалізацію завдань БКДО, на забезпечення 

наступності між дошкільною освітою та Новою українською школою. 
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4.6. Продовжувати роботу з формування соціально-громадянської компетентності 

дошкільника (через патріотичне, правове, сімейне виховання та поваги до культурного 

минулого). 

4.7. Забезпечити рівність умов для повної реалізації кожною дитиною всебічного 

розвитку, соціалізації та якості навчання (інклюзивна освіта). 

4.8. Організувати взаємодію всіх учасників освітнього процесу шляхом розміщення 

інформації на сайті ЗДО. 

 

 

5.СЛУХАЛИ: 

Чорнобай Олену, вихователя-методиста ЗДО, яка ознайомила педагогів з планом роботи на 

2022-2023 н.р. та  освітньою програмою закладу дошкільної освіти «Ромашка» на 2022-2023 

н.р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

5.1. Схвалити план роботи Лебединського ЗДО «Ромашка» на 2022-2023 н.р., додатки до 

нього,  пріоритетні напрямки роботи, розроблені у відповідності до рекомендацій МОН, МОЗ, 

ДСНС України, а також враховуючи умови роботи у період запровадження воєнного стану та 

продовженям карантину. 

5.2. Схвалити та впроваджувати в роботу освітню програму Лебединського ЗДО 

«Ромашка» на 2022-2023 н.р. 

 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Чорнобай Олену, вихователя-методиста, яка довела до відома працівників перспективний 

план атестації та  план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 – 2023 н.р. 

 

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Проходити атестацію та підвищення кваліфікації працівниками закладу відповідно   

плану. 

6.2. Педагогам, які пройшли курси підвищення кваліфікації, звітувати про підвищення 

професійного рівня на черговій педагогічній раді. 

 

 

7.СЛУХАЛИ: 

Чорнобай Олену, вихователя-методиста, наголосила на тому, що кожен педагог у межах своїх 

посадових обовязків несе відповідальність за планування та організацію змісту освітнього 

процесу, відповідно до Базового компоненту та освітньої  програми закладу дошкільної освіти 

«Ромашка» з дотриманням Положення про академічну доброчесність 

 

ВИРІШИЛИ:  

7.1.  Вважати формою планування навчально-виховного процесу: перспективне – на 

місяць,  календарне – за режимними моментами. В умовах дистанційної роботи пріоритетності 

надавати варіативним моделям організації освітнього процесу із застосуванням сучасних 

технологій та різноманітних каналів комунікації. 

7.2. Дотримуватись  Положення про академічну доброчесність. 
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7.3. Враховувати освітні завдання дітей з ООП педагогам, задіяних в роботі інклюзивних 

груп. 

7.4. Затвердити склад творчо – ініціативної групи: Чорнобай Олена, Зінченко Алла, 

Пономаренко Оксана, Тарасенко Анна, Лисянська Лілія, Кищик Людмила. 

7.5. Затвердити розклад організованих форм життєдіяльності дітей  по вікових групах, 

враховуючи можливість інтеграції освітнього процесу. 

7.6. Затвердити графіки роботи педагогів на 2022 – 2023 н.р. 

7.7. Визначити методичним днем четвер 

 

 

8.СЛУХАЛИ: 

Чорнобай Олену, вихователя-методиста ЗДО, яка розповіла що організація освітнього процесу 

в літній період була організована таким чином, щоб максимально забезпечити психологічний 

комфорт дітей та всіх учасників освітнього процесу, налагодити умови для подолання  

негативних наслідків травмівних подій та адаптуватися до нових обставин життя.  

 Під час дистанційної взаємодії з дітьми та батьками, працівники ЗДО керувалися листом 

МОН № 1/9-766 від 12.12.2019 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників 

ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками». 

 Одним із пріоритетних завдань літнього періоду стало формування в дошкільників 

свідомого ставлення до власної безпеки, формування в них навичок безпечної поведінки та 

стресостійкості, збереження життя та здоров’я (фізичного, психологічного, емоційного). 

 Педагоги надавали батькам матеріали для проведення роз’яснювальної роботи щодо 

необхідності дотримання дітьми правил безпеки, як поводитися під час сирени, та правила 

безпеки під час обстрілів; інформацію, яку дитина має знати відповідно до віку (власне 

прізвище та ім’я, адресу, кого з дорослих і де можна знайти, якщо дитина опинилась сама). 

Також педагоги співпрацювали із батьками дітей з метою здійснення систематичного 

моніторингу стану здоров’я (фізичного, психологічного) дітей та виконували функцію 

модераторів – створювали педагогічну підтримку родинного виховання батькам – відправляли 

батькам невеликі завдання з урахуванням можливостей кожного вихованця. У роботі з 

батьками педагогам допомагали онлайн-матеріали, розміщені на сайті МОН «Сучасне 

дошкілля під крилами захисту», «THE LEGO  FOUNDATION» – ігрові онлайн-взаємодії для 

дошкільнят. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Роботу ЗДО в літній оздоровчий період 2022 року вважати задовільною.  

 

 

 

 

 

Голова    __________   Лариса ХОРУНЖА 

Секретар   __________ Людмила БЕЗУГЛА 
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СПИСОК ПРИСУТНІХ 

працівників на педагогічній раді 30.08.2022 року 

 

№ 

з/п 

Імя, прізвище Посада Примітка 

1. Олена КАПРАН асистент вихователя  

2. Тетяна КРАВЧЕНКО асистент вихователя  

3. Валентина ДРЮХІНА вихователь  

4. Вікторія ГУДИМ вихователь  

5. Лілія ЛИСЯНСЬКА вихователь  

6. Людмила МАЛІКА вихователь  

7. Наталія БОЙКО вихователь  

8. Наталія ТАРАН вихователь  

9.  Наталія ЧУНЕНКО вихователь  

10. Наталя РИМАР вихователь  

11. Ніна ГУЙДА вихователь  

12. Оксана СВОРІНЬ вихователь  

13. Ольга БОНДАР вихователь  

14. Ольга ВЯЛКОВА вихователь  

15. Ольга ПУСТОВА вихователь  

16. Тетяна БУРИК вихователь  

17. Тетяна КАЛЮЖНА вихователь  

18. Тетяна НІЖНІКОВСЬКА вихователь  

19. Юлія МАГУРІНА вихователь  

20. Юлія СТРАХ вихователь  

21. Олена ЧОРНОБАЙ вихователь – методист  

22. Людмила БЕЗУГЛА інструктор з фізкультури  

23. Анна ТАРАСЕНКО музичний керівник  

24. Ірина БОЙКО музичний керівник  

25. Алла ЗІНЧЕНКО практичний психолог  

26. Оксана ПОНОМАРЕНКО учитель – логопед  

27. Наталія МАНУХІНА сестра медична старша  

 


