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У практицi управлiння сучасним загальноосвiтнiм навчальним
закладом засiдання педагогiчних рад вiдiграють важливу роль. Однак
часто через недосконалу пiдготовку до ix проведення TaKi засiдання
вiдбуваються формально. Щоб уникнути цього, варто забезпечити
активну участь педагогiв у процесi вироблення, прийняття,
а в майбутньому й виконання рiшень, прийнятих на засiданнях
педагогiчноi ради. Щiкаво провести засiдання педагогiчноi ради можна
завдяки використанню iнтерактивних технологiй

Валентина КИРИЧЕнко,
старший науковий
спiвробiтник лабораторii
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lнтероктивнi технологiТ пiд чос
зосlдонь педогогlчноl роди

Важливою метою засiдань педагогiчноi ради € насамперед
розв'язання актуальних проблем, що постали перед педагогiчним
колективом, розроблення стратегii розвитку загальноосвiтнього на-
вчального закладу, визначення тактики його дiяльностi. Засiдання
педагогiчноi ради стане важливою подiею в життi педагогiчного ко-
лективу за умови, якщо спланувати ix так, щоб педагоги насправдi
на них радилися,6ули активними учасниками, а не лише спостерiга-
чами та слухачами.

flотримуючися принципу iнтерактивностi на засiданнях педа-
гогiчноi ради, педагоги iз задоволенням висувають цiкавi пропо-
зицii, проявляють iнiцiативу, а головне - отримують вiд спiвпрацi
iмпульс для подальшоi творчоi дiяльностi. Засiдання педагогiчноi
ради, на яких застосовують iнтерактивнi методи, стають центром
колективноi професiйноi думки й водночас - школою педагогiчноi
майстерностi, де педагоги отримують актуальнi знання, у них фор-
муються вмiння i навички щодо розв'язання тих чи тих проблем.

Якщо засiдання педагогiчноi ради вiдбуваеться за традицiйним
сценарiсм, вiдповiдно до якого педагоги заслуховують доповiдi й спiв-
доповiдi, ухвалюють рiшення, заздалегiдь розробленi адмiнiстрацiею,
тощо, це знижус активнiсть у^rасникiв засiдання, обмежу€ творчiсть
i можливiсть стати спiвуlасником стратегiчного планування навчаль-
но-виховноi дiяльностi в загальноосвiтньому навчальному закладi.

Здебiльшого визначають TaKi недолiки засiдання традицiйноi
педагогiчноi ради, як:

авторитарний стиль;
,, елементи iнструктажу;
, поверхове обговорення запланованих питань;
,.. пасивнiсть i байдужiсть педагогiв;

низька результативнiсть.



с)
-о
N

-
о|Z
ý
Sl<lol
=
о-
оFу
l-|.JL
S

у.
StЕ
F
о
cf)

ж

12

Саме тому на засiданнi традицiйноi

педагогiчноi ради його r{асники часто

iнтерокцiя (вiдлот. lnfer- мiж ioctio -Дя) 
* займаютьсЯ iншимИ справами' як-от:

сукупнiсть зв'язкiв iвзоемовпливiв пюдей у спiльнiй пф"iряюто контрольнi роботи, ро3-

дiяльностi 

rlD l РgЧvrrt 
роЪr"r"о плани ypoKiB, ПеРеГЛЯДаЮТЬ

класнi журнали тощо, 
: ____

3авдякИ викориСтаннЮ iнтеракТи-вiт. технологiй на засiдан-

нiпедагогiчноiраДиМожназалУчитивсiхпеДагогiвдообгово-
реннятарозВ,яi"ннязапЛаноВанихпитанЬ,ВисУнен-нlЗ:по'ицiЙ,
пiдбиттяпiдсУмкiВ.ЦеДасТЬЗМогУкожноМУr{асникУзасiданняпе.
дагогiчноi р"д"^йбiти'свiй внесок у планування дiяльностi загаль-

ноосвiтнього навчал ьн ого закладу, d"*,,. 
:,., 

овн и ми оз наками тако -

го засiдання педагогiчноi ч"д, . :,:_,y:ё.]1 ]_'П'u"РjY.lЗаГОГiВ, 
ЯКi

УсвiдомлюютЬсВоювiдповiдальнiстьзаТiрезУлЬтаТиВнlсТЬ.
ПорiвнялЬнУхаракТерисТикУiнтер"*"'"'оiтатрадицiйноiмо.

делей засiдання педагогiчноi ради подано в,П,оdаmtу,

Зночення зостосувоння iнтероктивних

технологiй но зоiiдоннi педогогiчноI роди

fl лязабезпеченняактивноiччlсli:,j1"*:""",1'"1""т:e;"х#l_
u"./iT",#;; -;;;;;;;.о np о ц.су в загально о cBiTHboMy наВчалЬ-

- ----:* Tlz ппопtd2lння на засiдан-

iffi ;i;.;ff ; ffi ;; ;;; ; ; 
1; 1,Ф:: ::" : : :"*т," ffi нн* li

:i Т: fi,:#tl JJЁ*Y fi - ffi; ;;;:;1a: 
: :lb " TaKi iHTeP актив Hi

технологii взаемодii та комунiкацii, як-от:

ф колективнi творчl справи;

* ситуацii успiху;
* КООПеРОВаНе НаВЧаННЯ;

* проектнi технологtt, бере ак_
Викорис"о"у,о" цi технологii, кожний педагог, якии

тивнУ r{астЬ у засiданнi ",оз,::'-т:lлр_1*", 
ма€ змогу впливати

назмiстприЙнятогорiшенняйорганiзоВУВаТиефективнУспiвпра-
цю щодо розв,язання рiзних проблu, "1_"Yы{о-вихо"i::: 

ПРОЦеСУ

в загалЬноосвlтньомУ """u"niнoМy 
закладi, fliалоговий чи полlло-

говийхарактерзасiданняпеДагогiчноiрадизаПеречУ1-1?:i"УВання
ТочкиЗорУоДнихr{асникiвзасiданнянаДтоЧкоюЗорУiншихйого
гIасникiв. У проц,Ъi iнтеракЙiJ: :9::,::,р,ння 

проблеми педаго-

ги критиrrо 

"",i",о, 
ро,"'язують_ сy*i:агальнi завдання, зважа-

юТЬнаалЬТернативнiДУМкикоЛецприЙмаютЬпрограмнiрiшення,
беруть участь у дискусiях тощо,

3астосУванняiнтерактиВнихтехнологiйпiдчаспроВеДення
засiдання педагогiчноi ради да€ змогу:

-,роо""'."р"й.обговор""""проблемидеМокраТиЧНиМ;
* 'r"r"r; fi;;"кiв формулювати, висловлювати й вiдстою-

в ат и 
" 

n 
"i "у 

дуr.*} ар гум е_l]у:.?:' 
"" 

ДИ c*{1}/i_l:i'.

*ВИСЛfХоВУВаТи,''""г{асникiв,поважатиiхнiалЬТерна.
тивнi дУМКИ; ,______,,i пi пtrпfU 

, 
IHoMy ко-

* формувати конструктивнi вiдносини в педагогlч

лективi, визначати свое мiсце в ньому;

*Уникатиконфлiктiв,Знаходит'*о'промiсУiхрозв,яЗаннi,
прагнути до дiалогу;



=: аналiзувати ширший спектр думок i бiльший обсяг iнфор-
мацii пiд час розгляду та розв'язання певноi проблеми;

ý спiльно знаходити оптимальнi способи розв'язання про-
блеми;

= розвив?ти в членiв колективу почуття сдностi, вiдповi-
дальностi за процес прийняття рiшень та ix виконання.

OKpiM того, використання iнтерактивних технологiй сприяе спiвп-
рацi та полiпшенню психологiчного клiмату в педагогiчному колективi.

CTpyt<Typo зосiдоння педогогiчноТ роди
iз зостосувонням iнтеро!си вних технологiй

Щоб спонукати педагогiв до творчостi, участi в дискусiях, про-
явлення iнiцiативи, потрiбно послуговуватися iнтерактивною мо-
деллю засiдання педагогiчноi ради в загальноосвiтньому навчально-
му закладi. ii структуру представлено в Таблuцi.

3абезпечення iнтерактивностi дас змогу педагогам насампе-
ред взяти r{асть у функцiонуваннi й розвитку загальноосвiтнього
навчального закладу, а не лишатися осторонь цього процесу в ролi
спостерiгачiв. Водночас завдяки активному залr{енню педагогiв
до процесу обговорення вони оволодiвають комунiкативною ком-
петенцiею*, вiдбувасться ix iнформацiйно-методичне збагачення,
а отже, й особистiсне зростання.

Структура засiдання педагогiчноi ради iз застосуванням iнтерактивних технологiй

* ОЗнаЙомитися зi статтею, присвяченою питанню розвитку комунiкативноI компетенцii педа-
гогiв, можна в журналi <Заступник директора школи)) N9 7 /20tЗ на с.44, - Прuм, ре0,

Етапи засiдання педагогiчноi ради
кiлькiсть

часу, О/о
Методична мета

. ознайомлення педагогiв iз порядком
денним i формою проведення
засiдання педагогiчноi ради. оголошення теми, визначення
мети i завдань засiдання
педагогiчноi ради

10 . Усвiдомлення педагогами теми, мети
та завдань засiдання педагогiчноi ради,
власних очiкувань вiд ii проведення

. Спрямування дiяльностi педагогiв
на отримання запланованих результатiв

. Iнструктування педагогiв 10 . Надання педагогам необхiдноi iнформацii
для розв'язання практичних завдань

Вивчення, аналiзурання проблем
шляхом виконання iнтерактивних
вправ

60 . Практичний розгляд проблем, що винесенi
на педагогiчну раду

. ознайомлення педагогiв iз перспективним
педагогiчним досвiдом

. Аналiзування дiяльностi педагогiчного
колективу

. оцiнювання проблем i здобуткiв
у педагогiчнiй дiяльностi шляхом
використання iнтерактивних методiв

. Взасмонавчання педагогiв

. Визначення шляхiв розв'язання проблем
. Пiдбиття пiдсумкiв, ухвалення

рiшення засiдання педагогiчноi
ради, рефлексiя

20 . оцiнювання роботи пiд час засiдання
педагогiчноi ради, вироблення й ухвалення
спiльних рiшень
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прсl ltooMo з педогогсlми

ýискусiя

lнтероктивнi форми зосiдоння педогогiчних род
У сучасних загальноосвiтнiх навчальних закладах ефективниМИ

с TaKi iнтерактивнi форми засiдання педагогiчних рад:
+ъ диск}СiЯ;
* кр}глиЙ стiл;
*, конференцiя;
+ кол€ктивна творча дiяльнiсть;
*ъ презентацiя;
+r+ аукщiон iдей;
.:u дiлова гра;
,+ ceМiНap.

Розглянемо ix детальнiше.

Виявити весь спектр поглядiв учасникiв засiдання педагогiчНОi

ради на певнi питання, а також спiльно розв'язати iх да€ змогу така

форма засiдання, як дискусiя. Водночас вона передбачас послiдовне
проходження таких трьох етапiв:

+ визн?чення теми й цiлей дискусii, збiр первинноi iнфор-
мацii;

tъ }поря,щкування, обгрунтування i спiльне оцiнювання iH-

формацii, отриманоi у процесi дискусii;
+u пiдбиття пiдсумкiв дискусii, зiставлення отриманих резуль-

TaTiB iз визначеними цiлями засiдання педагогiчноi ради,
прийняття рiшення.

Широке обговорення проблеми за r{астю Bcix ii уlасникiв мож-
на здiйснити завдяки проведенню засiдання педагогiчноi ради
у формi круглого столу. L{я форма передбача€ постановку цiкавих за-

питань для обговорення, добiр вiдповiдноi лiтератури, попередн€
обговорення запитань групами педагогiв i вiдповiдну дiлову атмо-
сферУ ii провеДення. Голова засiдання педагогiчноi ради мас бути
компетентним у питаннях, що розглядають педагоги, i спрямовува-
ти розмову в потрiбному конструктивному напрямi. Важливо, щоб
унаслiдок проведення круглого столу педагоги ухвалили колек-
тивне рiшення i взяли його за основу спiльноi дiяльностi.

Тема засiдання педагогiчноi ради у формi конференцii може
бути присвячена як пiдсумкам роботи загальноосвiтнього навчаль-
ногО закладУ загалом, так i визначеНiй педагогiчнiЙ проблемi, i мати
науково-практичний характер. Мета засiдання такоi педагОГiЧНОi

ради - ознайомити педагогiв з останнiми досягненнями педа-
гогiки, провiдними педагогiчними iдеями, концепцiями, теорiями,

упровадженням науково-методичних розробок у практику.

Завдяки проведенню засiдання педагогiчноi ради у формi ко-

лективноi творчоi дiяльностi з'явля€ться можливiсть залr{итИ Bcix
педагогiв до процесу планування, пiдготовки, виконання та аналiзу-
вання спiльноi роботи. Особливiстю ii с те, що пiд час колекТиВНОi
творчостi педагоги спiлкуються не за запропонованим сценарi-
€м, а iмпровiзують, рефлексук)ть.

l
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Презентоцiя

Аукцiон iдей

|,iлово гро

CeMiHop

Проведення засiдання педагогiчноi ради у формi презентацii
дае ii учасникам змогу ознайомитися з педагогiчними iнновацiями,
представити HoBi програми, пiдручники, подiлитися власним досвi-
дом розв'язання певноi педагогiчноi проблеми.

засiдання педагогiчноi ради у формi аукцiону iдей сприяс роз-виткУ iнiцiативИ й творчостi педагогiв, оволодiнню технологiсю
розв'язання педагогiчноi проблеми. На початку проведення засiдан-
ня пропонують ро3глянути рiзнi педагогiчнi iдеi (технологii, мето-
ди, форми, засоби), наприклад щодо розв'язання певноi педагогiчноi
проблеми. Потiм кожний автор педагогiчноi iдеi рекламу€ ii. Вiдтак
педагоги (купують> Ti iдеi, якi, на iхню дУМкУ, заслуговують уваги. Ор-
ганiзатори засiдання педагогiчноi ради - аукцiону iдей пiдбивають
пiдсумки, представляють педагогiчну iдею, яка отримала найбiль-
шу кiлькiсть балiв. Пiсля цього r{асники засiдання педагогiчноi ради
формулюють i ухвалюють рiшення.

пiд час засiдання педра ди у формi дiловоi гри педагоги ма-
ють змогу пiдбити пiдсумки роботи за певний перiод. Здебiль-
шого вони объднуються у мiкрогрупи, щоб визначити переваги
та недолiки виконаноi роботи, цiлi та завдання на наступний пе-
рiод, розробити програми дiй, на яких основуватиметься рiшеннязасiдання педагогiчноi ради.

засiдання педагогiчноi ради у формi ceMiHapy потрiбно прово-
дити як розгорнуте в часi чергування теоретичних ceMiHapiB i взас-
мовiдвiдуванЬ ypoKiB, класних годин тощо. Загалом вона тривас про-
тягом таких трьох етапiв:

, проведення теоретичних занять iз проблеми за такою ци-
клограмою:

- визначення актуальностi теми, ii значущостi для педа-
гогiчного колективу;

- виокремлення теоретичних основ проблеми;
- форrування практичних основ щодо освосння теоре-

тичного матерiалу;
- розроблення i обговорення плану роботи творчих груп;

.. вза€мовiдвiдування ypoKiB, класних годин тощо, аналiзу-
вання ix у творчих групах;
пiдготовка i проведення засiдання педагогiчноi ради
у формi ceMiHapy.

Використовуючи запропонованi iнтерактивнi форми засiдан-
ня педагогiчноi ради, можна згуртувати педагогiчний колектив, ви-
значити шляхи спiльноi роботи щодо розвитку загальноосвiтнього
навчального закладу, створити умови для пiдвищення педагогiчноi
майстерностi, дiбрати цiкавi й ефективнi форми роботи з учнямитощо. однак варто пам'ятати, що насамперед для aqa*rr"Hoi'iHTep-
активноi спiвпрацi в педагогiчному колективi потрiбно забезпечи-
ти сприятливу доброзичливу атмосферу. Проведення засiдань педа-
гогiчних рад у таких формах дасть змогу ix учасникам вiднаходити
оптимальне розв'язання HaBiTb найскладнiших проблем.
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пг\оl lюемо з педогогсtми

Доdаmок

Мотивацiя

Роль педагога

Роль голови
засiдання

Органiзацiя
роботи

Цiлi

Оцiнювання

технологii

Форми роботи
на засiданнi

Тема засiдання

Порiвняльна характеристика
та традицiйноi моделей засiдання

iнтерактивноi
педагогiчноi ради

вна
Внуmрiшня: педагог зацiкавлений
безпосередньо отримати
iнформацiю, взяти r{асть
у плануваннi навчально-виховного
п

Дкmuвна: BiH взаемодiс i спiвпрацю€
з колективом, конструктивно
спlлк та обмiню€ться

* !емокраmччна : е органiзатором,
консультантом, фасил iTaTopoM, який
не вплива€ на процес обговорення
проблеми iHa прийняття рiшення

* Колективна
* liалоz i полiлоа - ocHoBHi форми

комунiкацii
*, Пеdааоzч формулююmь i вибирають

способи ix досягнення
+ Пеdаеоzч оцiнююmь виступи колег

i результативн icTb засiдання
педради загалом

ексiя, самоо Iнювання

IHmepaKmuBHi:

- мозковий штурм
- ажурна пилка
- коло iдей
- мозаiка
- дискусiя тощо

IHmepaKmuBHi:
- займи позицiю
- навчаючи - учуся
- мiкрофон
- аналiз ситуацiй
- aкBaplyМ тощо

* Пеdаzоеч вuзначаюmь на ocHoBi
концептуальних положень програми
розвитку ЗН3, аналiзу його
дiяльностi, проблем iз урахуванням
потреб учасникiв навчально-
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* 3овнitлня: педагог бере y^racTb

у педагогiчнiй радi, зважаючи
на проходження атестацii,
отримання оцiнки адмiнiстрацii

* Пасuвна: йому лише iнодi надають
можливiсть виступити

* Консерваmuвна: вирiшуе, кому
i що говорити, ознайомлю€
колектив зi станом справ у ЗНЗ,
формуе погляди, вiдiграе роль
<фiльтра>, який пропуска€ через
себе iнформацiю, що з'явля€ться
у процесi обговорення, i сильно
вплива€ на змiст рiшення

* Iндивiдуальна
g. Монолоu - основна форма

комунlкацll

w Ореанiзаmорu вuзначаюmь

Голова пеdраdч виступи педагогiв
i результативнiсть засiдання
педагогiчноi ради загалом

lшення

*, !оповiOь директора школи або його
заступникiв

* CniBdonoeldl педагогiв, пiдготовленi
заздалегiдь

Ор аанiзаmо рu в uзн ачаюmь,
не враховуючи потреб учасникiв
навчально-виховного процесу
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