
Перелік варіантів  

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

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«Інноваційність методики роботи педагога-організатора» 

Викладач – доц. Звєкова Вікторія Корніївна 

1. Організація виховної роботи школи на засадах проектної педагогіки. 

2. Управління виховним процесом школи. 

3. Розвиток обдарованих дітей у закладі освіти. 

4. Виховні системи та технології особистісно орієнтованого виховання. 

5. Виховна система школи: проблеми, знахідки, пошук.  

6. Трансформація закладу освіти у Школу сприяння здоров’ю. 

7. Трансформація закладу освіти у громадсько активну школу. 

8. Створення в закладі освіти системи пошуку, розвитку й підтримки 

обдарованої молоді.  

9. Формування життєвої компетентності учнів у сучасних соціокультурних 

умовах. 

10. Формування компетентностей особистості засобами сучасних виховних 

технологій. 

11. Створення та функціонування клубу інтелектуальних ігор. 

12. Система роботи педагога-організатора щодо створення умов для 

самореалізації особистості учня. 

13. Система роботи закладу освіти щодо впровадження принципів гендерної 

рівності в освіту. 

14. Організація партнерської взаємодії з громадськими організаціями. 

15. Педагогічна майстерність організатора дозвілля в соціумі. 
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  (Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі 

педагогічного есе (роздумів – розмислів) у письмовій формі 

(мінімальний обсяг 1- 2 сторінки.  Титульна сторінка має 

віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію про 

виконавця (прізвище, місце професійної діяльності, дату 

виконання). 

 

 Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

vikazvekova19@gmail.com до 17 квітня 2021 року (в темі листа 

зазначайте свої ПІБ та назву дисципліни). 

mailto:vikazvekova19@gmail.com

