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1. Педагогічна рада як форма підвищення педагогічної майстерності й ефективності праці 

педпрацівників. 
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2.3. Фрагмент проведення нетрадиційної педради-ситуації з використанням мультимедійних 

технологій та ділової гри «Шість капелюшків». 
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2.5. Діагностика учасників:   «Дерево професійного зростання з теми «Педрада»». 

                                                                                 Королік Л.Б., вихователь-методист                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     

3. Презентація: «Нарада при завідуючій ДНЗ».                    
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4. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 
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Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

районний методичний кабінет 

Рекомендації 

семінару-практикуму з для завідуючих та вихователів –методистів ДНЗ  

«Мистецтво керівництва педагогічною  радою» 
 

смт. Глеваха                                                                                                      08.12.2015 р. 

Враховуючи те що у 2015-2016 н.р. до адміністрації ДНЗ висунута вимога щодо 

підвищення ролі педагогічної ради  як колегіального органу  управління (інструктивно-

методичні  рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах 

у 2015-2016 н.р.»), необхідно дотримуватися  таких рекомендацій:    

1. Готуючись до проведення  педагогічної ради:  

1.1. Керуватися нормативно-правовою базою:  

- Закон України «Про освіту» (п.4, ст.54); 

-  Законі України "Про дошкільну освіту" (п.2, ст.20);  

- Положення про дошкільний навчальний заклад (П. 42). 

                        Завідуючі, вихователі-методисти, протягом навчального року. 

1.2. Упродовж року проводити 4-5 засідань педагогічної ради. 

                       Завідуючі, вихователі-методисти, протягом навчального року. 

1.3. Перше засідання педагогічної ради проводити до початку навчального 

року (наприкінці серпня, або у перших числах вересня).  

                         Завідуючі, вихователі-методисти, серпень, початок вересня.  

1.4. Друге, третє засідання педагогічної ради, проводити у жовтні-листопаді, 

лютому-березні з урахуванням тематики, визначеної річним планом дошкільного 

навчального закладу, четверте  (травень-червень)  

                           Завідуючі, вихователі-методисти, жовтень, лютий, травень. 

1.5. Плануючи педраду вибирати різні за  формами організації: традиційні, 

нетрадиційні, з використанням активних та інтерактивних методів роботи з 

педагогічними кадрами. 

                           Завідуючі, вихователі-методисти, плануючи педраду. 

1.6. Готуючись до педради: 

1.6.1. Створити творчу групу. Визначити об’єкт вивчення, видати наказ про 

підготовку і проведення педагогічної ради, оформити стенд 

                  Завідуючі, вихователі-методисти, за чотири-шість тижнів  до п.р. 

 1.6.2. Підготувати роздатковий і наочний матеріал, міні-тренінґи … 

                       Завідуючі, вихователі-методисти, за два тижні до початку п.р. 

1.6.3. Переглянути  відкриті заходи. 

                         Завідуючі, вихователі-методисти, за тиждень до початку п.р. 

1.6.4. Перевірити приміщення, в якому буде проводитися засідання ради. 

                    Завідуючі, вихователі-методисти, за один день до початку п.р.  

1.7. Проект рішення педагогічної ради повинен відповідати вимогам: мати чітку 

програму діяльності колективу на певний період; визначену кількість 

педагогічно доцільних пунктів рішення, виконання яких під силу тим, кому вони 

адресовані (5-7); орієнтувати педагогів на поліпшення освітнього процесу і стану 

проблеми, яка розглядається.  

Завідуючі, вихователі-методисти, творча група,  

протягом навчального року. 

1.8.  У рішенні обов’язково повинно бути чітко вказано: що треба зробити? хто 

виконавець? у який термін це слід виконати? 

                                        Завідуючі, секретарі, протягом навчального року. 

1.9. Протоколи педагогічних рад мають відповідати «Примірній  інструкції з 

діловодства у дошкільних навчальних закладах» від 01.10.2012  № 1059 

                                         Завідуючі, секретарі, протягом навчального року. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний етап –  

1. . 

2. Перевірка роботи мікрогруп, (за необхідністю). 

3. з вихователями, які будуть проводити із дітьми. 

4. Складання графіку відкритих переглядів, взаємовідвідувань. 

5. Підготовка карток-схем для аналізу переглянутих заходів. 

Діяльнісний етап – за тиждень до початку 

1. Перегляд відкритих заходів. 

2. Аналіз проведених відкритих заходів. 



За один день до початку педагогічної ради 

Перевірити приміщення, в якому буде проводитися засідання ради. 

Сьогодні – педагогічна рада 

Орієнтовна структура засідання 

1. Повідомлення голови ради про кількість присутніх і відсутніх членів ради, причини 

відсутності. 

2. Представлення запрошених на засідання не членів ради. 

3. Звіт про виконання рішень попереднього засідання. 

4. Голова педагогічної ради нагадує чергу денну, питання, що будуть розглядатися. 

Затвердження регламенту роботи ради. 

У короткому вступному слові визначити значущість проблеми і спонукати педагогів до 

активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми. 

5. Обирання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради. 

6. Надання слова доповідачу, співдоповідачу, виступаючим. 

Протоколи педагогічних рад мають відповідати «Примірній  інструкції  

з діловодства у дошкільних навчальних закладах» від 01.10.2012  № 1059 

 

 

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

Протоколи 

 

   2.43. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу обов’язково поаркушно 

пронумеровується, прошнуровується, підписується керівником закладу і скріплюється 

печаткою. 

  2.44. Протоколи засідання педагогічних рад нумеруються упродовж навчального року. 

У протоколі вказують такі реквізити: дата проведення, кількість присутніх, відсутніх, порядок 

денний з переліком питань, які підлягають розгляду.  

2.45. Першим питанням засідання педагогічної ради є питання виконання рішень(ння) 

засідання попередньої педагогічної ради.  

2.46. Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні відповідати 

пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою 

схемою:  

СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).    

Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі лівого поля. Після слів 

ставиться двокрапка. 



               2.47. Після слова “СЛУХАЛИ” зазначається текст виступу основного доповідача. 

Прізвище та ініціали (ініціал імені) кожного доповідача друкуються з нового рядка. Текст 

виступу викладається у третій особі однини. 

    Тексти або тези доповіді та виступів, оформлені як окремі документи, до тексту 

протоколу не включаються. Після відомостей про доповідача ставиться тире і зазначається: 

«Текст доповіді (виступу) додається до протоколу». 

            2.48. Після слова «ВИСТУПИЛИ» фіксуються виступи тих осіб, які взяли участь в 

обговоренні доповіді. Виступи оформляються у протоколі із зазначенням посад, прізвищ та 

ініціалів (ініціалу імені) промовців у називному відмінку, а також з викладенням змісту питання 

та відповідей на нього. Зміст виступів викладається від третьої особи однини. 

                  2.49. Після слова «ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ») фіксується 

прийняте рішення з обговорюваного питання порядку денного. Рішення повинне бути 

конкретним і включати складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який 

строк. 

    Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, які нумеруються 

арабськими цифрами. Підпункти нумеруються цифрами з дужкою.  

  2.50. Коли на засіданні приймається рішення про затвердження документа, який 

обговорювався на засіданні, цей документ додається до протоколу і в ньому робиться 

посилання на номер і дату протоколу. За наявності інших документів, що розглядалися на 

засіданні та факт обговорення яких було зафіксовано у тексті протоколу, вони нумеруються 

арабськими цифрами (Додаток 1, Додаток 2). У відповідних пунктах протоколу робиться 

посилання на ці додатки. 

    2.51. Реквізит «Відмітка про наявність додатків» наприкінці тексту протоколу не 

зазначається. 

  2.52. Протокол засідання педагогічної ради підписує голова та секретар педагогічної 

ради. 

  2.53. Книга протоколів засідань педагогічної ради разом із матеріалами до них 

зберігається в окремій папці. 

            2.54. Форма ведення Календарного плану роботи затверджується педагогічною радою, 

враховуючи досвід роботи педагогів, обізнаність з вимогами програми тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Упродовж року проводити 4-5 засідань педагогічної ради. 

Перше засідання педагогічної ради проводити до початку навчального року (наприкінці 

серпня, або у перших числах вересня)  аналізу роботи ДНЗ за минулий рік, обговоренню 

завдань на наступний. На цьому засіданні затверджується програма, за якою буде працювати 

колектив, визначаються парціальні програми, методичне забезпечення, форми планування 

освітньої роботи з дітьми, особливості роботи окремих педагогів (робота за авторськими, 

експериментальними програмами або апробація інноваційних технологій тощо), пропонується 

також затвердити кількість занять, гуртків, секцій на тиждень тощо, а не мережу занять, тому 

що вона може і повинна бути рухливою. 

Друге засідання педагогічної ради, як правило, проводиться у жовтні-листопаді з 

урахуванням тематики, визначеної річним планом дошкільного навчального закладу. 

Третя педагогічна рада планується на лютий-березень відповідно до річного плану. 

На четвертій (підсумковій) педагогічній раді (травень-червень) аналізуються 

досягнення вихованців і вихователів, заслуховуються звіти про роботу з батьками, стан 

готовності дітей до школи, розв’язуються питання наступності, перспективності і 

спадкоємності у роботі зі школою, підбиваються підсумки роботи за рік і розглядаються 

пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ. 

 

 

 

 

 

 

 


