
У грудні 2016 р. відбулося засідання педагогічної  ради на тему  "Про організацію 

спільної діяльності  адміністрації, педагогічного колективу  і  батьків у вихованні і 

розвитку дитини  як особистості”. З доповіддю про багатоаспектну роботу співпраці 

з батьківською громадськістю, встановлення партнерських відносин з сім'єю 

кожного вихованця виступила директор закладу Рачинська В.І. Торкнувшись питань 

з вивчення родин вихованців та   об'єднання батьків у згуртований колектив, 

доповідачка ґрунтовно  висвітлила проблеми формування  педагогічної культури 

батьків, корекції виховної діяльності неблагополучних сімей,  зміцнення співпраці із 

сім’ями обдарованих дітей, створення позитивного іміджу закладу шляхом  

формування моделі співробітництва  і партнерства з батьками. 

У ході обговорення доповіді методист закладу Брицька О.В., керівники гуртків 

Терещук Л.М., Погребняк Ж.В., Гевко Н.С., Безверхня Т.В. виступили з питаннями  

методичного налагодження контакту з батьками, нетрадиційних форм проведення 

батьківських зборів, інноваційних  методів і технологій роботи з сім’ями учнів, 

організації спільних занять і родинних виховних заходів  у гуртках. 

Рішенням педагогічної ради стало подальше залучення батьків до педагогічного 

процесу і підтримка у них інтересу до освітньої діяльності, як необхідної умови 

розвитку власної дитини,  продовження роботи щодо удосконалення форм, методів і 

прийомів організаційно-педагогічної роботи з батьками. 

На високому емоційному рівні відбулось обговорення теми засідання  «Про 

психологічний комфорт у закладі  як важливу умову  ефективності навчання та 

виховання дітей» під керівництвом методиста закладу  Брицької О.В. У 

нетрадиційному форматі обговорення проблеми у загальному колі, із застосуванням 

інтерактивних технологій розглянуто  важливі питання  успішної соціалізації  

вихованців, психологічної безпеки освітнього середовища, формування 

сприятливого психологічного клімату в дитячому колективі і на заняттях в гуртках, 

впровадження нових  форм, методів і прийомів взаємодії керівників гуртків з 

дітьми, підвищення психологічної культури педагогів і батьків засобами психолого-

педагогічної просвіти.  В обговорені проблеми активну участь взяли всі педагоги  

закладу та директор БДЮТ Рачинська В.І. За основу висунуті поради відомого 

американського психолога  Роберта Марзано у поліпшенні психологічного клімату  

в дитячому колективі.  

На засіданні були розглянуті також питання  про стан роботи  та завдання 

педагогічного колективу з охорони праці і безпеки життєдіяльності в закладі та про 

виконання рішень педагогічної ради. 
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