
 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) 

«РОМАШКА» ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ЗДО «РОМАШКА») 

ПРОТОКОЛ  

24.11.2022                                                     м. Лебедин № 2 

Засідання педагогічної ради 

Голова – Хорунжа Лариса – завідувач ЗДО; 

Секретар – Безугла Людмила –  інструктор з фізкультури ЗДО 

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

Відсутні: Чуненко Наталія, Страх Юлія – тарифна відпустка; Колєснікова Любов – відпустка; 

Кравченко Тетяна, Іванна Головня – тимчасове припинення трудового договору. 

Порядок денний: 

1. Про результати виконання рішень попереднього засіданння педагогічної ради, 

протокол №1 від 30.08.2022 року. 

2. Про українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї 

країни. 

− Про ознайомлення дошкільників з народними й державними українськими 

символами. 

− Про партнерську взаємодію в роботі по формуванню свідомого патріотизму в 

процесі народознавчої діяльності. 

− Про святково-обрядові традиції українського народу як одного з напрямів 

громадянсько-патріотичного виховання.  

− Про  системність  планування й організації  діяльності громадянсько-патріотичного 

змісту під час ознайомлення з традиціями українського народу. 

3. Про проходження курсів  підвищення кваліфікації (звіт). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

 Чорнобай Олену, вихователя - методиста ЗДО,  яка довела до відома виконання рішень 

попередньої педради, протокол №1 від 30.08.2022 року. Вона зазначила, що всі питання 

тримаємо на контролі протягом навчального року. 

ВИРІШИЛИ: 

Продовжувати  працювати над виконанням рішень попередньої  педагогічної ради, 

протокол №1 від 30.08.2022 року та тримати їх на контролі. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 Хорунжу Ларису, завідувача ЗДО, яка зазначила, що налагодити безпечний та якісний 

освітній процес у країні, що перебуває в стані війни – завдання надскладне. Але навіть за цих 

складних умов наш заклад дошкільної освіти продовжує працювати, дбаючи про майбутнє 

нашої країни та наших дітей. Це змушує наших педагогів шукати оптимальні шляхи 

розв’язання всіх освітніх питань.  

Проблема патріотизму надзвичайно багатоаспектна, тому однаково значуща для всіх 

ланок освіти, починаючи з дошкільної. Патріотичні почуття не з’являються самі по собі. Це 

результат довготривалого виховного впливу на людину. Завдання сучасного закладу 

дошкільної освіти – формування громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну 

Україну, формування любові та поваги до рідної мови, народних звичаїв, традицій, свят, 

обрядів, символів та реліквій, які мають великий пізнавально-виховний потенціал. 

ВИСТУПИЛИ:  

 Дрюхіна Валентина, вихователь ЗДО, яка розповіла, що кожна країна має свою 

символіку, пов’язану з історією. Ознайомлення з державними та національними символами 

України ми розпочинаємо з дошкільного закладу, яке проводимо інтегровано. З огляду на це 

в своїй педагогічній роботі я поєдную  ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, 

народознавством,  засобами мистецтва, практичною діяльність дітей  (праця, спостереження, 

творча діяльність та інше). Це  дає можливість формувати у дітей  знання про назви  державних 

символів (прапор, гімн, герб) та українських народних символів, узагальнювати уявлення 

дітей про рідний край, його історію, природні багатства, культуру, мистецтво. 

Таран Наталія, вихователь ЗДО, яка зазначила, що для українського народу патріотизм 

був  і є найбільшою національною цінністю. Дошкільний період найбільш сприятливий для 

емоційно - психологічного впливу на дитину. Тому справжніх патріотів своєї Батьківщини  ми 

починаємо  виховувати з дитинства. Разом з родиною звертаємо увагу на основні  напрями  

патріотичного виховання, а саме: формування уявлення про сім’ю, родину, рід і родовід; 

узагальнення знань про рідний край; ознайомлення з явищами суспільного життя; 

ознайомлення з традиціями свого народу, де батьки є партнерами. 

 Тарасенко Анна, музичний керівник ЗДО, зробила екскурсію - ознайомлення з  святково 

- обрядовими  традиціями  українського народу,  як одного з напрямів громадянсько-

патріотичного виховання, з допомогою створеного відеофільму. В  ньому   вона ознайомила 

педагогів з осінньо - зимовими  святами і зазначила, що у садочку також проходять свята 

народознавчого спрямування. Зокрема осінні ярмарки з традиційними українськими 

розвагами, на свято Миколая діти пишуть листа та прохають про подаруночки, а потім 

співають пісні та водять хороводи. Така робота дає можливість глибше познайомити дітей із 

обрядами і традиціями українського народу, занурити їх до української культури та історії . 

Бойко Ірина, музичний керівник ЗДО, ознайомила педагогів закладу із святами весняно 

- літнього циклу. Вона наголосила на тому, що  в закладі  щорічно проводиться  свято 

Стрітення, де головними героями завжди є Зима і Весна. Дитячий садок поринає в атмосферу 

Масляниці.  Готуємо вареники, млинці та  запашний чай для дітей.  

В результаті  проведеної роботи у дітей формується почуття патріотизму, любов до 

рідного краю, звичаїв та традицій українського народу.  

Коваль Катерина, музичний керівник ЗДО, яка розповіла про сімейні святково - обрядові 

традиції українського народу,  як одного з напрямів громадянсько - патріотичного виховання. 

До традиційної сімейної обрядовості належать обряди, пов’язані з біологічним циклом 
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існування людини – народженням (пологові звичаї та хрестини), одруженням  (шлюб і 

весілля). Дітям особливо подобається святкування Днів народження, отримання подарунків.  

Чорнобай Олена, вихователь - методист ЗДО,  яка підкреслила, що одним із провідних 

напрямів діяльності ЗДО у 2022 - 2023 навчальному році  є формування соціально -

громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Результат сформованості соціально - 

громадянської компетентності засвідчує ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав 

інших, наявність уявлення про правила  і способи міжособистісної  взаємодії  з членами сім’ї, 

родини, іншими людьми  та вмінь дотримуватись цих правил в соціально - громадянському 

просторі, а також цінне ставлення та повагу до культурних надбань українського народу. 

Відповідно до вимог Базового компонента діти проявляють інтерес до загальнолюдських 

цінностей (здоров’я, сім’я, повага і любов до батьків, роду, держави, дружби, миру, доброти), 

громадських цінностей (обов’язки перед іншими людьми, повага прав, честі та гідності інших 

людей), цінностей спілкування.  

Олена Володимирівна зазначила, що робота  по національно - патріотичному вихованню 

дошкільників у закладі проводиться на належному рівні.  У кожній віковій  групі організовані 

куточки державної  та  народної символіки, розроблено ряд дидактичних ігор та конспектів 

занять, виготовлені атрибути. Педагоги провели заняття на теми «Моя Україна – безмежні 

простори», «Київ – столиця України», «Державні символи України»,  «Природа рідного краю» 

та ін.  

В умовах війни діти дорослішають швидше. І цьому сприяють, передусім, не знання, а 

емоційні враження, життєвий досвід, глибокі почуття, що наповнюють їх, незалежно від того, 

де вони разом з дорослими проживають спільну для всієї України  біду.  І от тоді гасла, поезія, 

пісні, казки, легенди перестають бути просто словами. Вони проростають у цілому поколінні 

ростками патріотизму, надають силу, яка  й робить наш народ непереможним.  

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Вихователям груп раннього віку та молодшого дошкільного віку створити родинне 

дерево групи та родинне дерево сімей, діти яких відвідують заклад дошкільної освіти, до 

20.02.2023 року. 

1.2. Вихователям груп середнього дошкільного віку розробити конспекти занять; 

«Вулицями нашого міста», «Державні символи України», «Національний одяг», до 20.02.2023 

року. 

1.3. Вихователям груп старшого дошкільного віку виготовити лепбуки: «Народні 

символи України», «Державні символи України», «Великі міста України», до 20.02.2023 року. 

1.4. Музичним керівникам розробити коректурну таблицю «Карта України» з 

використанням мнемо символів, до 20.02.2023 року. 

1.5. Музичним керівникам продовжувати роботу по проведенню обрядових свят в ЗДО 

та ознайомлення дітей дошкільного віку з традиціями українського народу, протягом 2022-

2023 навчального року 

 

3.СЛУХАЛИ: Чорнобай Олену, вихователя - методиста ЗДО, яка ознайомила педагогічних 

працівників з деякими підпунктами Постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників». Вона зазначила, що педагогічні 

працівники закладу зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. Метою підвищення 

кваліфікації педагогічних  працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної 
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політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. Педагоги закладу дошкільної освіти 

підвищують свою кваліфікацію  не рідше одного разу на п’ять років. Загальний обсяг 

підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу дошкільної освіти встановлюється 

його засновником, але не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років. Не пізніше 25 грудня 

працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти про стан проходження ним 

підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про 

підвищення кваліфікації, та прозвітувати на педагогічній раді закладу. Відповідна інформація 

зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: 

Вялкова Ольга, вихователь ЗДО,  яка розповіла про проходження курсів підвищення 

кваліфікації на базі СОІППО з 30.05.2022 по 08.06.2022 рік. Мала можливість ознайомитися з 

новими підходами у викладанні предметів. На спецкурсах, які проходили онлайн виконували 

самостійні та практичні завдання. Основним підсумковим завданням було написання наукової 

статті «Освітньо- розвивальне середовище як фактор розвитку дитини дошкільного віку». 

Гетьман Тамара, вихователь ЗДО, яка довела до відома, що в період з 10.05.2022 по 

18.05.2022 р. проходила курси підвищення кваліфікації при СОІППО. Цікавими були заняття 

на тему: «Інтернет: загрози використання та правила безпечної поведінки», «Полікультурна 

поведінка педагога». Виконала завдання на тему «Розвиток соціальних та громадянських 

компетенцій в рамках нової української школи». 

Гуйда Ніна, вихователь ЗДО, яка зазначила, що з метою  підвищення рівня професійної 

діяльності проходила курси підвищення кваліфікації  на базі СОІППО з 11.04.2022 по 

22.05.2022 року. В зв’язку із військовим станом курси проходили в онлайн режимі. Вся  робота  

відбувалася по модулях. Екзаменаційна стаття була на тему «Реалізація педагогічних ідей В. 

Сухомлинського в сучасній дошкільній освіті». На протязі курсів мала змогу ознайомитися з 

новими підходами у дошкільній освіті. 

Калюжна Тетяна, вихователь ЗДО, яка розповіла про проходження курсів підвищення 

кваліфікації на базі СОІППО з 30.05.2022 по 08.06.2022 р. Змістовними були лекції 

«Особливості комунікативної компетенції», «Психологічні особливості дітей». Написала 

статтю «Виховання навичок спілкування з однолітками у дітей дошкільного віку в ігровій 

діяльності», яку захистила на відмінно.  

Лисянська Лілія, вихователь ЗДО, яка довела до відома, що в період з 05.09.2022 по   

12.10.2022 р. проходила курси підвищення кваліфікації при СОІППО. Викладачі пропонували 

багато інформації (вкладки, відео, таблиці, презентації). В кінці курсів  був захист статті 

«Проектна технологія  в ЗДО», яку успішно захистила. 

    3.6. Маліка Людмила, вихователь ЗДО , яка розповіла про проходження курсів підвищення 

кваліфікації на базі СОІППО з 22.09.2022 по 30.09.2022 р.  Куратором була Цимерман Ірина 

Леонідівна. Розглядали принципи організації сюжетно-рольової гри. Також знайомилися з 

методикою роботи  у садочках Європи.  Писала статтю «Розвиток пізнавальної активності 

дошкільнят засобами  дидактичної гри». А також брала участь у конференції по обміну 

досвідом. 

    

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Усім педагогічним працівникам своєчасно виконувати план заїздів слухачів курсів 

підвищення кваліфікації до КУ СОІППО, педагогам звітувати про проходження фахового 
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рівня після проходження курсів підвищення кваліфікації, протягом 2022-2023 навчального 

року 

3.2. Вихователю - методисту систематично вивчати питання ефективності підвищення 

кваліфікації педагогів шляхом анкетування, відвідування занять та індивідуальних бесід щодо 

виконання плану самоосвіти, протягом 2022-2023 навчального року                                                                                                                              

 

Голова    _____________   Лариса ХОРУНЖА 

Секретар   _____________ Людмила БЕЗУГЛА 
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СПИСОК ПРИСУТНІХ 

працівників на педагогічній раді 24.11.2022 року 

№ 

з/п 

Імя, прізвище Посада Примітка 

1. Олена Капран асистент вихователя  

2. Валентина Дрюхіна вихователь  

3. Вікторія Гудим вихователь  

4. Лілія Лисянська вихователь  

5. Людмила Маліка вихователь  

6. Наталія Бойко вихователь  

7. Наталія Таран вихователь  

8. Наталя Римар вихователь  

9.  Ніна Гуйда вихователь  

10. Оксана Сворінь вихователь  

11. Ольга Бондар вихователь  

12. Ольга Вялкова вихователь  

13. Ольга Пустова вихователь  

14. Тамара Гетьман вихователь  

15. Тетяна Бурик вихователь  

16. Тетяна Калюжна вихователь  

17. Тетяна Ніжніковська вихователь  

18. Тетяна Рибалка вихователь  

19. Юлія Магуріна вихователь  

20. Олена Чорнобай вихователь – методист  

21. Лариса Хорунжа завідувач  

22. Людмила Безугла інструктор з фізкультури  

23. Анна Тарасенко музичний керівник  

24. Ірина Бойко музичний керівник  

25. Катерина Шеремет музичний керівник  

26. Алла Зінченко практичний психолог  

27. Оксана Пономаренко учитель – логопед  

 

 

 

 

 


