
ПЕДАГОГІЧНА  РАДА 

                                                                         «Учитель – це скрипаль дитячих сердець, 
                                                                               як поведе смичком, таку мелодію і почує…» 

 
                                                                                                               Василь Сухомлинський 

    Дата проведення: 09.01.2018 року 
    Час проведення: 9.30 - 11.00 

    Місце проведення: каб №14, ЦДЮТ 
 

Тема:   

 Аналіз роботи закладу за I - семестр 2017/2018 навчального 
року. 

 Формування творчої особистості - діалог з видатним педагогом 
                    Василем Сухомлинським. 
           

Завдання:  
   колективний аналіз освітнього процесу в закладі станом  

    за I – семестр поточного навчального року; 
   пропагувати та трансформувати педагогічні ідеї   

    Василя Сухомлинського в умовах сучасного закладу  
    позашкільної освіти.                

Попередня робота: робота творчої  групи по вивченню педагогічної  

                                 спадщини В.О. Сухомлинського. 
 
Форма роботи: круглий стіл 

Порядок  денний: 

1. Затвердження порядку денного та регламенту вуиступів. 

                                                                                     Г.Подвиженко – (3хв.); 

2. Підведення підсумків роботи попередньої педагогічної ради. 

                                                                                          Г.Подвиженко – (3хв.); 

3. Виступи: 

№ 

з/п 
Тема  виступу Регламент 

виступу 

Відповідальні 

3.1  Аналіз навчально-виховної 

роботи закладу  
  за I- семестр 2017/2018 

  навчального року. 
  Окреслення основних орієнтирів  

  навчально-виховної роботи   
  закладуна II- семестр 2017/2018 
  навчального року. 

 Проект  рішення з данного 
питання 

      до 10 хв. Г.Подвиженко, 

директор закладу 

3.2 Ознайомлення з рейтинговою 
таблицею методичної роботи 

педагогічних працівників 
закладу. 

 Проект  рішення з данного 
питання 

до 8 хв. І.Слєпєнькова, 
методист закладу 



 

4. Виступи: 

№ 

з/п 

Тема  виступу Регламент 

виступу 

Відповідальні 

4.1 Презентація. Життєвий шлях 
В.О.Сухомлинського 

 5 хв. І.Слєпєнькова, 
методист закладу 

4.2 Естетичне та емоційне 
виховання дітей в закладі 

позашкільної освіти 

5 хв. О.Андрєєва, 
керівник 

хореографічного 
колективу 

естрадного 
танцю «Сузір’я» 

4.3 Піклування про здоров’я та 
фізичне виховання дітей та 

молоді засобами педагогічної 
спадщини Василя 

Сухомлинського. 

5 хв. К.Степанова, 

керівник 
«Зразкового 

художнього 
хореографічного 

колективу 
сучасного танцю 

Екстраверт», 

голова МО хор.від. 

4.4 Трудове виховання та праця в 
становленні особистості 

5 хв. Н.Філоненко, 
керівник гуртка 

«Паперопластика» 

4.5 Духовний світ дитини. Роль сім’ї 
у формуванні особистості 

5 хв. Н.Любінська, 
керівник гуртка 

«Іграшка – сувенір» 

4.6 Виховання всебічно-
розвиненної особистості шляхом 

трансформації педагогічних 
ідей  Василя Сухомлинського 
 

5 хв. С.Кондратьєва, 
керівник гуртка 

«Незвичайне 
поряд» 

 

5. Різне:  

                                                                                Бажаючі виступити (до 3 хв.); 

6. Підведення підсумків та ознайомлення з проектом рішення педагогічної 
    ради. 
                                                                                 Г.Подвиженко (7хв.) 

 

 

 


