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ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

 

 
 

 

 

Термін: 12.04.2018 рік 
Час: 9.00 – 13.30 

Місце проведення:  

Кругляківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Куп’янської районної ради Харківської 

області  

Відповідальний: Книш В.Л., директор школи 

 

Куп’янськ – 2018



Мета семінару: 

 Ознайомити учасників семінару з досвідом роботи Кругляківської 

школи з організації дозвілля учнів та інноваційними методами і 

формами позакласної роботи ; 
 Надати методичну допомогу в оволодінні інноваційними методами 

та формами позакласної роботи;  

 Навчитися проектуванню різноманітних форм організації 
дозвіллєвої діяльності учнівської молоді. 

 

Актуальність: 

Ефективна організація та проведення дозвілля – засіб самореалізації та 

розвитку творчих здібностей учнів в освітньому закладі. 

 

Завдання семінару: 

1. Розглянути досвід Кругляківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з організації 
дозвілля у позаурочний час; 

2. Проаналізувати інноваційні методи та форми позакласної роботи; 

3. Обговорити та відпрацювати дії всіх учасників освітнього процесу 
щодо проектування різноманітних форм організації дозвіллєвої 

діяльності учнівської молоді. 

 
 

Технічне забезпечення: 

1. Мультимедійний проектор 
2. Комп’ютерна техніка 

3. Роздаткові матеріали для учасників семінару  



Учасники семінару 

 
1. Жадановська Тетяна Валентинівна – начальник відділу 

освіти Куп’янської райдержадміністрації; 

2. Лозовська Ірина Миколаївна – методист ІМЦ відділу освіти 

Куп’янської райдержадміністрації;  

3. Ліненко Людмила Вікторівна – директор Куп’янського 

будинку дитячої та юнацької творчості Куп’янської 

районної ради Харківської області (за згодою); 

4. Заступники директорів з виховної роботи ЗЗСО 

Куп’янського району; 

5. Педагогічні працівники та учні Кругляківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної 

ради Харківської області. 

 

Керівник: 

Книш Володимир Леонідович, директор Кругляківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної 

ради Харківської області 



ПЛАН РОБОТИ 
 

Організаційний блок. 

0900 – 0920 Реєстрація учасників семінару. Брейк-кава 
Пономарьова Т.В.,  

заступник директора з ВР 

0920 – 0930 

Привітання учасників. Ознайомлення з темою, 

метою семінару. Визначення актуальності 

проблеми семінару. 

Жадановська Т.В.,  
начальник відділу освіти, 

Книш В.Л., директор 

школи 

Теоретичний блок. 

0930 – 0940 Розминка. Вправа «Соняшник». 
Пономарьова Т.В.,  

заступник директора з ВР 

0940 – 1000 

Доповідь заступника директора з виховної 

роботи «Організація дозвілля як засіб 

самореалізації розвитку творчих здібностей 

учнів у Кругляківській ЗОШ» 

Пономарьова Т.В.,  

заступник директора з 

виховної роботи  

1000 – 1010  

Виховання творчих здібностей дітей 

молодшого шкільного віку в умовах дозвілля. 

Проектна діяльність в роботі класного 

керівника. 

Остапенко Т.І., учитель 

початкових класів, 

класний керівник 3 класу 

1010 – 1020 
Класний керівник – куратор культурно-

дозвільної діяльності. 

Шевченко Л.В., 

керівник ШМО класних 

керівників 

1020 – 1030 

Учнівське самоврядування в школі як засіб 

формування творчої та соціально-активної 

учнівської молоді. 

Ткачова А.,  

учениця 11 класу, 

президент школи 

1030 – 1045 
Організація дозвілля і відпочинку у 

пришкільному  закладі відпочинку. 

Кальченко В.І., учитель 

математики, класний 

керівник 7 класу 

1045 – 1100  Перегляд відеофільму. 
Пономарьова Т.В.,  

заступник директора з ВР 

Практичний блок. 

1100 – 1130 
У світі усе починається з мами! (музично-

театралізована вистава) 
Пономарьова Т.В., 

Остапенко Т.І. 

1130 – 1200 

Тренінг «Проектування різноманітних форм 

організації дозвіллєвої діяльності учнівської 

молоді» 

Пономарьова Т.В.,  

заступник директора з 

виховної роботи» 

1200 – 1220 Підсумкове обговорення. 

Лозовська І.М., 

Методист ІМЦ 

відділу освіти, члени 

семінару 

1220 –  Вручення сертифікатів та фото на пам’ять     Учасники семінару 

  


