
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни 

«Сучасна методика гурткової роботи» 

Викладач – доц. Звєкова В.К. 

 

 Забезпечення атмосфери безпеки в колективі, комфортних умов для 

навчання та виховання, сприятливого морально-психологічного 

клімату в гуртку (творчому об’єднанні). 

 Організація різноманітної творчої та суспільно значущої діяльності 

вихованців у гуртку, створення умов для успішного самоствердження 

кожного вихованця в суспільно корисній діяльності. 

 Збереження контингенту гуртківців упродовж терміну навчання. 

 Стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих дітей. 

 Здійснення індивідуальної педагогічної підтримки вихованців. 

 Забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і 

методів виховання. 

 Організація допрофільної  підготовки учнів, сприяння формуванню в 

них стійких професійних інтересів. 

 Організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах, 

проектній, науково-дослідницькій діяльності. 

 Підтримка дітей, які мають відхилення в поведінці. 

 Організація роботи з батьками, залучення батьків до надання допомоги 

в розвитку учнів. 

 Створення дружнього до дитини виховного середовища (згуртування 

колективу, включення вихованців у різні види соціальної практики, 

розвиток учнівського самоврядування). 

 Налагодження зв’язків та залучення ресурсів партнерських організацій. 

 Створення позитивного іміджу гуртка  (творчого об’єднання). 

 

 

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе 

(роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг – 2 сторінки) із додаванням 

списку використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране 

завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, ім’я, по батькові, 

місце професійної діяльності, дату виконання).  
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*Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

vikazvekova19@gmail.com до 25 вересня 2020 року (у темі листа зазначайте 

свої ПІБ, вид роботи та дисципліну). 

 

 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5731
mailto:vikazvekova19@gmail.com

