
                
 

 
 

 

Вивчення розвитку 

особистості 

Соціально-педагогічна 

та психологічна 

служба 

Допомога в проведенні 

виховних заходів 

Корекція діяльності 

особистості 

Робота з класними 

керівниками 

Створення умов для 

розвитку особистості учня 

Проведення виховних 

бесід,  свят , походів Виховання на уроці 

Робота класних 

керівників 

Взаємини з батьками Виховна робота під 

час предметних 

тижнів 

Робота вчителів та 

керівників гуртків в школі 

Гурткова робота та 

робота секцій 

Заняття дітей за 

інтересами 

Вивчення умов життя 

учнів 

Адміністрація школи 

Організаційна 

функція  

Контролююча функція  

Методична функція  Координуюча функція  

     Система  виховної   роботи  в  школі 



 
 

 

 

 

 

     Заступник директора з виховної роботи 

 

                  Шкільний методкабінет 
 

  Психологічна служба 

 

     Методична рада 

        Пошукова група 

Методичне об’єднання 

класних керівників 

           керівників 

 

   Творчі групи 



 
 

 

 

 

      Методична     

          робота 

Передовий педагогічний 

                 досвід 

           Наука Стратегія розвитку освіти 

Навчальні плани, 

підручники, посібники, 

програми, проектні  

роботи 

Інструктивно-методичні 

           матеріали 

Конкретний аналіз стану 

навчально-виховного 

процесу 

 

Соціально – психологічна 

             ситуація 

             

            Завдання 

    Компенсаторні 

 
 

       Адаптивні 

 

       Адаптивні 

 Творчого розвитку 



 
 

 

 

 

 

 

       Принципи 

методичної роботи 

 

Практична спрямованість 

Оптимальне поєднання 

індивідуальних та колективних 

форм методичної роботи     

 

            Науковість 

  

    Культура знань та   

    моральні цінності 

   Прогностичність, 

   випереджаючий  

    характер 

 

 

 Оперативність, 

  мобільність 

 

 

Усвідомлення чіткої  

       мети   

 

Посилення творчого 

потенціалу 

особистості 



 
 

 

           Форми 

методичної роботи 

 

                       Курси підвищення 

                        кваліфікації 

 

 

Психолого-педагогічні 

            семінари 

 

 

 

 

 

    Самоосвіта 

 

                     Конкурс 

    «Кращий класний      

                       керівник 

                           року» 

              

 

 

 

 Вивчення досвіду 

 

                         

                   Індивідуальне    

              наставництво 

 

  

    Педагогічні  

    конференції 

 

 

 

   Педагогічні 

    читання 
   



 

 
 

 

 

    ШКОЛА 

Дитячі організації 

     « Вітрила» 

 

 Бібліотека 

 

Будинок дитячої та 

юнацької творчості 

 

Будинок 

культури 

 

Музична школа 

 

Спортивний зал 

 

      Гуртки 

1-4 класи 

«Країна маленьких     

   добриків» 

      9-11 класи 

    « Ровесник» 

    

        5-8 класи 

     « Сузір’я» 



 
 

 

 

 

           Учнівська організація  

                   « ВІТРИЛА» 

                    (1 -11 класи) 

         Голова ради школи 

            РАДА ШКОЛИ 

              Старостат 

Відповідальний   

           за  

  навчання 

Відповідальний  
         за  

дисципліну 

Відповідальний  

за суспільно – 

корисні справи 

   Відповідальний 

              за 

    дозвілля 

 Відповідальний 

              за 

    здоров’я 

Відповідальний              

             за 

інформацію 



 

 
 

 

 

 

 

    Система роботи 

                 з 

 обдарованими дітьми 

 

 

                           

         

          «Шкільне        

            телебачення»           

     

 

 

«Євроклуб» 

 

     

    Шкільна бібліотека» 

 

                  LEGO 
 

   Спортивні секції 

 

       Предметні гуртки 

   Співпраця з         

   громадськими 

   організаціями 

 

Корекційна робота 

психологом школи 



 

Освітньо-навчальна робота       Моральне виховання Громадянсько-патріотичне         

                 виховання 

       Класні години          Творчі справи               Диспути 

 

Зустрічі                                                                                    

                                                                                       П    Прогулянки                                                                                              

                                                                                                   

  Лекції                                                                                                   Змагання 

 

 Бесіди                                                                                                     Свята 

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       Конкурси 

Виставки                                                                                           

                                                                                                          Екскірсії                  

  Індивідуальна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колективна                     Групова 

 

Позакласна 

   виховна 

    робота 

 

Заняття різними видами 

мистецтва 

 Розважально – ігрова робота Фізкультурно-оздоровча 

                робота 



 

 

 


