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ПЕРЕДМОВА 
 
 Даний збірник розкриває проблеми здійснення науково-методичного 

забезпечення щодо реалізації Програми «Основні орієнтири виховання 
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 
створення виховного простору розвитку особистості, цілісної моделі 
виховної системи, використання педагогічних технологій та кращого 
досвіду в навчальних закладах Полтавщини. 

 Виховання учнів не може здійснюватися в рамках тільки навчаль-
ного закладу. Воно залежить від усієї соціально-культурної ситуації, в якій 
живе і розвивається дитина. Це зумовлює важливість визначення 
виховного потенціалу середовища, можливостей його підвищення за 
рахунок перетворення у виховний простір. 

Спроби педагогізувати середовище, зробити його сприятливим для 
дитини проводяться багатьма науковцями та педагогами-дослідниками. 
Саме вони й спричинили появу педагогічного поняття «виховний простір».  

Зокрема, В. Кириченко, науковий співробітник інституту проблем 
виховання АПН України у статті «Виховний простір як результат 
становлення та ресурс розвитку виховної системи навчального закладу» 
[12] подає слушні думки щодо створення виховного простору. Вона 
визначає, що виховний простір — це не тільки середовище, а й духовний 
простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток 
особистості, це частина потенційного виховного середовища (як правило, 
ширшого за межі навчально-виховного процесу), що освоєна вихователями 
та вихованцями; поле виховної діяльності, яке цілеспрямовано 
розвивається та перетворюється (академічне середовище, клубне, 
середовище творчих майстерень тощо). 

Виховний простір може реалізуватися на муніципальному або 
регіональному рівнях навчального закладу, що дозволяє говорити про різні 
варіанти його функціонування. 

Поштовхом до створення виховного простору може послужити 
подія, що готується, і є приводом для об'єднання ресурсів учасників, 
можливостей їх співпраці в межах цієї події. Вдалий досвід співпраці може 
стимулювати бажання її продовжувати і сприяти створенню єдиного 
виховного простору. 

До ідеї створення виховного простору може також спонукати досвід 
тривалої спільної діяльності, спрямованої на вирішення конкретної 
проблеми, коли учасники такої співпраці планують подальшу спільну 
діяльність, віддають перевагу зв'язкам, що вже склалися між різними 
установами. 

Нарешті початок створенню виховного простору може покласти 
попередній аналіз навчальним закладом соціальної ситуації району, 
вивчення середовища, вироблення можливих напрямів розвитку співпраці, 
складання програм спільної діяльності, утворення робочої групи чи 
Координаційної ради. 
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Основні вимоги до створення виховного простору (див. у Програмі 
«Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України»). 

 
  Освітні та виховні технології розвитку особистості 
 
Визнаючи виховання дитини у колективі та за допомогою колективу 

стрижнем процесу виховання, ми враховуємо, що дитина зазнає 
найрізноманітніших цілеспрямованих впливів фронтального (або 
масового), групового й індивідуального характеру. Тому у виховному 
просторі бажано використовувати широкий спектр базових і похідних 
освітніх та виховних технологій, наприклад: 

• виховання на основі системного підходу (Л. Новікова, Н. 
Селіванова); 

• гуманне колективне виховання (В.Сухомлинський);  
• саморозвиток особистості (О. Ухтомський, Г. Селевко); 
• життєтворчий і соціально-педагогічний супровід (О. Газман, І. 

Єрмаков); 
• колективне творче виховання (І. Іванов, С. Шацький);  
• життєве і соціальне проектування (І. Єрмаков); 
• «соціальна практика» (В. Рожков);  
• персоніфіковане виховання (Є. Степанов);  
• школа-клуб;  
• школа — центр виховання у соціальному середовищі (С. Шацький) 

та ін. 
 Безперечно, у кожній конкретній моделі або проекті виховного 

простору необхідно добирати свій варіант сполучення ефективних 
виховних технологій, максимально враховуючи сильні та слабкі сторони 
кожної з них, місцеві особливості та наявні ресурси. 

 
Найпродуктивніші стратегії виховання 
 
• превентивність — перетворення середовища ризиків на простір 

можливостей для самореалізації особистості дитини; він дає змогу значно 
підвищити ефективність виховної роботи, попередити поширення 
негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі; 

• стратегічне планування — перехід від «кризового менеджменту» 
до проектування життєвих перспектив разом із дитиною; організація 
випереджальної діяльності дитини з освоєння та привласнення виховного 
простору забезпечує запуск механізмів саморозвитку і життєтворчості; 

• адвокацію — вплив на відповідальних осіб, які можуть допомогти 
створенню виховного простору; лобіювання інтересів навчального закладу 
і дітей у місцевій громаді; 

• соціальне партнерство — школа та позашкільний навчальний 
заклад не можуть і не повинні самостійно вирішувати усі проблеми 
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виховання. Вибудовуючи виховний простір, педагоги мають враховувати 
педагогічні (школи як соціокультурної системи) і непедагогічні (тобто цілі 
самих дітей) цілі і об'єднувати для розв'язання нагальних, виховних 
проблем усіх учасників педагогічної взаємодії — педагогів, батьків, учнів, 
громаду. Відкритість навчального закладу, синхронізація комплексу 
внутрішніх і зовнішніх впливів, міжсекторальне партнерство фахівців 
різних соціальних інституцій сприяють педагогічно доцільній організації 
життя дітей і життєдіяльності навчального закладу; 

• залучення всіх учасників педагогічної взаємодії (діти — і батьки — 
педагоги — партнери) — структура виховного простору, створювана лише 
педагогами, нерідко виявляється чужою, жорсткою для дитини, а, отже, і 
не ефективною, і не с життєздатною. Жорсткість структури виховного 
простору може бути результатом її ініціювання «зверху», без врахування 
діяльності дитини з освоєння та привласнення життєвого простору.  

 
Функціонування складових виховного простору 
 
Своєрідними складовими, що продукують певні методи, прийоми і 

форми вирішення проблем, характерних для виховного простору, можуть 
бути: 

 
• реорганізовані органи шкільного та учнівського самоврядування; 
• спеціальні навчальні предмети чи факультативні курси; 
• мережа гуртків, клубів, секцій; 
• дитячі та молодіжні громадські організації; 
• учасники педагогічної взаємодії (учні, педагоги, батьки, громада). 
 
Створення виховного простору підвищує не тільки виховний 

потенціал сім'ї та навчального закладу — вирішальних чинників 
виховання, але й сприяє його ефективній реалізації в установах, що не 
мають педагогічної спрямованості. Оскільки у сфері цілеспрямованого 
впливу в межах виховного простору опиняються не тільки діти та молодь, 
сім'я та батьки, але й низка установ, що виступили учасниками виховного 
простору, це призводить до позитивної інтеграції виховних сил громади 
зокрема і суспільства в цілому. 

Оскільки до виховного простору залучаються різні установи, то він є 
варіантом інноваційного поступу громади та показником зрілості 
громадянського суспільства. Тому документами, що укладаються між 
учасниками виховного простору, повинні бути програми і проекти спільної 
діяльності у вільній, зручній для них формі. Будь-які спроби зобов'язати, 
підпорядкувати установи, що співпрацюють, нав'язати ззовні чужу форму 
роботи призведуть до формалізації принципів і цілей спільної діяльності, 
відчуженості і, зрештою, до закостеніння та руйнації виховного простору. 

 
Варіанти створення виховного простору 
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Сьогодні існують три варіанти створення виховного простору: 
I варіант — ініціаторами створення виховного простору є школа або 

група шкіл, позашкільний навчальний заклад навколо яких він 
вибудовується, залучаючи інші структурні одиниці (проект «Місто 
сприятливе до дитини» — м. Жовті Води Дніпропетровської області); 

II варіант — усі заклади — рівноправні творці виховного простору, 
що будується на основі договору через встановлення зв'язків доповнення 
(проект «Активізація громади на розв'язання проблем - дітей і підлітків» — 
м. Сарни Рівненської обл.); 

III варіант — у центрі виховного простору знаходиться будь-який 
заклад, крім школи, який ініціює партнерську співпрацю й залучення 
інших структурних одиниць (наприклад, позашкільний навчальний заклад 
— Центр позашкільної роботи «Північне Сяйво», проекти: «Виховна 
система навчального закладу», «Розбудова превентивного простору 
району, дружнього до дитини» — Святошинський район м. Києва).  

  
Індикатори успішності виховного простору 
 
Індикаторами успішності виховного простору можуть бути:  
• прийняття цінностей виховного простору та дотримання заявлених 

виховних принципів усіма партнерами;  
• ефективна діяльність, спрямована на упорядкування середовища; 
• широкий спектр і свобода вибору діяльності; 
• здійснення учасниками виховного простору спільних соціальних 

проектів 
• здатність виховного простору до органічних еволюційних змін у 

контексті взаємовідносин із середовищем; 
• значущість виховного простору у системі цінностей учасників; 
• використання можливостей виховного простору для збагачення 

змісту та організаційних форм навчально-виховного процесу; 
• здатність забезпечити всім суб'єктам виховного процесу системну 

можливість для ефективного особистісного розвитку; 
• насичене соціально активне життя учнів; 
• стабільність у часі. 
 Костянтин Ушинський попереджав, що передається не досвід, а ідея. 

Сам досвід створюється власними зусиллями колективу однодумців у 
єдності наукового підґрунтя і педагогічної практики.  
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ІІІ.  ЗМІСТ ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ              
                                    (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) 

 
Відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України» рекомендуємо 
користуватися порадами щодо змісту виховання в освітніх закладах 
області, у якому розміщені матеріали на допомогу виховникам: 
педагогічні системи, технології, кращий педагогічний досвід роботи, 
науково-методичні наробки освітян Полтавщини, соціальні проекти 
тощо. 

 
Сучасний зміст виховання — це науково обгрунтована система 

загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність 
соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення 
до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. 
Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально-
визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей 
особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення. 

 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і  
держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, 

правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. 
Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до 

українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, 
усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому 
володінні української мовою.  

Національна самосвідомість — це особиста ідентифікація із своєю 
нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; 
усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, 
обрядів, символіки; система вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, 
волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією.  

Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю 
своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної 
влади.  

Політична культура — це політична компетентність (наявність 
знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, 
процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також 
лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, 
органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних 
рішень.  

Культура міжетнічних відносин передбачає поважання дітьми та 
учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до 
представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, 
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традицій, мови, вірувань; уміння виважено поступатися своїми інтересами 
на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди. 

 
Виховні досягнення 
Педагогічні системи, технології: 
(Див. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник 

/За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик.– У 2 ч.Ч.1.А-М .– . Полтава: 
ПОІППО, 2007.– с.220, Ч.2.Н-Я.–234с.) 

 
1. Ващенка Г.Г. виховна система нової національної школи — С.59 (ч .І).  
2. Громадянська освіта – С.83 (ч. І). 
3. Гуманізація освіти — С. 87 (ч. І) . 
4. Коменського Яна Амоса педагогічна теорія — С.161 (ч .І).  
5. Локальне виховання — С.178 (ч. І). 
6. Нове виховання — С.16 (ч. ІІ). 
7. Школи Завтрашнього Дня Д. Ховарда — С.197 (ч. ІІ). 
8. Громадсько-активні школи – С.81 (ч. І). 
9. Гуманна педагогіка Ш.О.Амонашвілі – C.88 (ч. І). 
10. Управління виховним процесом за В.О.Сухомлинським — С.179 

(ч. ІІ). 
11. Виховна система приватного НВК «Паросток» — С.172 (ч. ІІ). 
12. Інтелектуальна гра «Дебати» — С.133 (ч. І). 
13. Модель випускника школи — С.200 (ч. І). 
14. Полікультурне виховання — С.49 (ч. ІІ) . 
15. Технологія громадянського виховання — С.105 (ч. ІІ).  
16. Технологія превентивного виховання — С.131 (ч. ІІ). 
 
 Кращий педагогічний досвід роботи:  
(Див. Анотований каталог «Адреси кращого педагогічного досвіду».–

Полтава . – . ПОІППО. – 2004, 2005,2007 ) 
  
 1. Краєзнавство як засіб зацікавлення і вивчення історії України 

(Козлов Володимир Андрійович, учитель-методист історії, Хорольської 
ЗОШ №1, С.30, 2004). 

 2. Військо-патріотичне виховання учнівської молоді на уроках 
допризивної підготовки та позаурочний час (Красношапка Олександр 
Васильович, викладач допризивної підготовки, С.34, 2004). 

 3. Спільна робота сім’ї і школи по вихованню активної життєвої 
позиції громадянина України (Решетилівська гімназія, С.40,2005). 

 4. Інтеграція навчання та виховання школярів по впровадженню 
інтелектуальної гри «Дебати» (Сідокур Світлана Іванівна, методист 
Полтавського РМК, С.35, 2005). 

 5. Громадянська освіта, як міжпредметна форма діяльності в рамках 
суспільнознавчих дисциплін (Доценко Лариса Іванівна, вчитель історії 
Карлівської ЗОШ №3, С.15 , 2007). 
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 Науково-методичні наробки: 
1.  Сучасні форми організації дозвілля старшокласників. 

Інтелектуальна гра „Дебати”. Збірник матеріалів обласного семінару 
/Упорядники: Настенко Н.В., Каліберда Г.А. – Полтава. –. ПОІППО.– 
2005.– 23с. 

 2. Громадянсько-патріотичне виховання. Здобутки, проблеми 
освітян Полтавщини. Збірник матеріалів з досвіду роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів /Упорядники: Настенко Н.В., Сліпак В.О. – Полтава. – 
ПОІППО.– 2005.– 89с. 

 3. Настенко Н.В. Організаційно-методичне забезпечення 
громадянського виховання //Педагогіка математики і природознавства. 
VIII – IX Всеукраїнські педагогічні читання. – вересень 2005.– ПОІППО. – 
С. 36-38. 

 4. Організаційно-методична робота з класними керівниками та 
керівниками гуртків щодо виконання обласної програми системи 
виховання учнівської молоді. Збірник матеріалів обласного семінару / 
Упорядники: Настенко Н.В., Каліберда Г.А. – Полтава. – ПОІППО.– 2005.–
34с. 

 5. Настенко Н.В. Методичні здобутки з виховної роботи 
//Постметодика. – 2006.– № 5.– С.13-15. 

 6. Н.Скирда. Виховання громадянської культури учня // 
Постметодика. – 2006.– №2.– С.24-26. 

 7. І. Земелько. Євроклуб у Полтавській гімназії //Постметодика. –
2006.–№3. –С.18-22. 

 8. Настенко Н.В. Патріотизм починається з … //Шкільний світ. – 
2007 .– №4. – січень.– С.5-7. 

 9. Настенко Н.В., Воліченко І.А. Випускні вечори у загальноосвітніх 
навчальних закладах. – ПОІППО. – 2007. – 83с. 

 10. Настенко Н.В. Ефективність масових заходов у школі. Випускні 
вечори //Постметодика. – 2007. – № 2 .– С.48-52. 

 11. Н.Настенко. Виховання ділового лідера в учнівському колективі 
//Імідж сучасного педагога. –2007.–№7-8. –С.145-149. 

 12. А.М.Бойко. Методологія, теорія, практика виховання – єдина 
система // Постметодика. –. 2007.– №3.– С.10-14. 

 13. Н. Настенко. Випускні вечори – 2008 //Постметодика. –. 2008.– 
№4. – С.58-61. 

 14. Н.Настенко, Р.Старокольцева. Випускні вечори (на допомогу 
вчителю) // Імідж сучасного педагога. – 2008.– № 5-6. – С.119-124. 

 15. Настенко Н.В. , Каліберда Г.А. Випускний вечір – 2008 у школі. 
На допомогу вчителю.– Полтава: Техсервіс.– 2008.–76с. 

 16. Проектування виховної системи у загальноосвітніх навчальних 
закладах Полтавщини /Упор. Настенко Н.В.– Полтава: ПОІППО. – 2008. –
96с. 



 

 17

 17. Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів //Збірка матеріалів для керівників 
дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій / Упор. 
Каліберда Г.А. – Полтава: ПОІППО, 2008.– 204 с. 

 18. Н. Настенко Дозвілля на радість всім, на користь іншим // Імідж 
сучасного педагога. – 2009.– № 5-6. – С.106-112. 

 19. Воліченко І.А., Настенко Н.В. Випускний вечір – 2009 у школі. 
На допомогу вчителю. – Полтава: ПОІППО, 2009, 78с. 

 20. В.Золотухіна, В.Кловацький, Л.Деряга. Виховувати патріотів 
рідного міста (з досвіду проведення Днів міста у Полтавській 
спеціалізованій школі №5) //Імідж сучасного педагога. –2009.– №2-3.–
С.103-106. 

  
 2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей виявляється: 
 - у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, 

правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, 
толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, 
доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, 
добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності;  

 - вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити 
пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник 
моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та 
поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної 
за змістом життєвої позиції. 

Характер ставлення особистості до соціального довкілля змінюється 
з віком.  

У молодшому шкільному віці дитина оволодіває елементарним 
умінням та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, 
запобігання та мирного розв'язування конфліктів; здатністю брати до уваги 
думку товаришів та опонентів; орієнтацією на дорослого як носія 
суспільних еталонів та морального авторитета.  

У підлітковому віці зростає цінність дружби з однолітками, 
відбуваються емансипація від безпосереднього впливу дорослих, 
розширюється сфера соціального спілкування, засвоюються суспільні 
цінності, формуються соціальні мотиви поведінки, виникає критичне 
ставлення до людей як регулятор поведінки.  

У юнацькому віці збільшується кількість виконуваних 
старшокласником соціальних ролей, зростають вимоги до відповідальності 
за дії та вчинки, формуються мотиви самовизначення, вдосконалюється 
вміння керуватися свідомо поставленою метою, зростає роль самостійних 
форм діяльності: формується суспільна активність. 
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Виховні досягнення 
Педагогічні системи, технології: 
(Див. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник 

/За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик.– У 2 ч.Ч.1.А-М .– . Полтава: 
ПОІППО, 2007.– с.220, Ч.2.Н-Я.–234с.) 

 
1. Українська національна школа-родина — С.170 (ч. ІІ) . 
2. Технологія сімейного виховання — С.149 (ч. ІІ) . 
3. Особистісно зорієнтована технологія виховання — С.30 (ч. ІІ). 
4. Іванова І.П. методика — С.120 ( ч. І). 
5. Родинно-побутове виховання учнів — С.76 (ч. ІІ).  
6. Технологія виховання духовної культури школярів — С.100 (ч. ІІ).  
7. Технологія виховання толерантності — С.103 (ч. ІІ) . 
8. Технологія роботи з обдарованими дітьми в позашкільному 

навчальному закладі — С.140 (ч. ІІ). 
9. Технологія сімейного виховання — С.149 (ч. ІІ).  
10. Технологія соціального проектування — С.150 (ч. ІІ).  
11. Українська національна школа-родина — С.170 (ч .ІІ)  
12. Педагогічна система Сахнівської школи –С.38-39 (ч. ІІ). 
13. Педагогічна система О.Духновича – С.36-37 (ч. ІІ). 
 
Кращий педагогічний досвід роботи: 
(Див. Анатований каталог «Адреси кращого педагогічного досвіду».–

Полтава .– . ПОІППО. – 2004, 2005, 2007) 
 
1. Демократичний стиль відносин між учителем і учнем 

(Серокурова Наталія Олександрівна, учитель-методист біології, 
Полтавська гімназія №30, С.35, 2004). 

2. Технологія «Дитина-учитель-сім’я» (Рева І.А., кл. керівник 
ЗОШ №8 м. Полтави, Васюченко Н.М. класовод Селещинської ЗОШ 
Машівського району, С.25 , 2005). 

 3.Тренінгові програма «білі плями» сімейного виховання 
(Дмитренко Л.Б., Коваль Т.А., Криворечко Г.І., Чирва Г.С. медпрацівники 
Комсомольського проблемно-пошуково-дослідницького центру на базі ДНЗ 
«Золота рибка» С. 28 , 2005).  

 4. Робота педагогічного колективу з батьками та громадськістю 
(Прокопенко Михайло Миколайович, директор Б-Рудківської ЗОШ 
Пирятинського району, С.5, 2005). 

 5. Морально-етичне виховання в школі на основі християнської етики  
(Остиста Світлана Петрівна, заступник директора з виховної роботи 
Кротівщинської ЗОШ В-Багачанського району, С.1З, 2007) 

 6. Навчально-методичний посібник «Плекаємо»живе ядро» (Фесенко 
Іван Олександрович, директор В.Сорочинської школи-інтернат С.43, 2007). 
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 7. Родинне виховання - складові громадянського виховання 
підростаючого покоління (Крутько Інна Василівна, класний керівник 
Хорольської гімназії, С.64, 2007). 

 
 Науково-методичні наробки: 
1. Духовно-моральне виховання молодших школярів/ Упорядник  
Каліберда Г.А.- Полтава.– ПОІППО.– 2005.– 40с. 
2. Настенко Н.В., Каліберда Г.А. Цінності родинно-сімейного 

виховання школярів у світлі рішень обласної програми системи виховання 
учнівської молоді.– Матеріали обласного семінару. – П.– ПОІППО.– 2006.–
31с. 

3. Настенко Н.В. Перший форум батьківської громадськості 
«Сучасна роль батьківської громадськості в державно-громадській моделі 
управління освітою» П.–2006.–55с. 

4. Матвієнко П.І., Каліберда Г.А. Цінності християнської 
культури як фактор морально-етичного виховання особистості.– ПОІППО. 
– 2006. – 250 с. 

5. Каліберда Г.А., Лобач О.О. Регіональна програма „Основи 
православної культури” та компакт-диск з методичним рекомендаціями та 
розробками уроків. – ПОІППО. – 2006.–18с. 

6. Настенко Н.В., Воліченко І.А. Другий форум батьківської 
громадськості та учнівського самоврядування «Сучасна роль батьківської 
громадськості та учнівського самоврядування в державно-громадській 
моделі управління освітою». – Полтава. – ПОІППО. – 2007.– 42с. 

7. Настенко Н.В.,Каліберда Г.А.. Формування культури поведінки 
учнівської молоді в ході реалізації регіональних програм виховання. 
Матеріали обласного семінару. – ПОІППО.– 2007.– 46с. 

8. Настенко Н.В., Охріменко І.В., Сень О.О. Третій форум 
учнівського самоврядування «Сучасна роль батьківської громадськості та 
учнівського самоврядування в державно-громадській моделі управління 
освітою».– Полтава.– ПОІППО. – 2007.– 70с. 

9. Настенко Н.В. Роль сім’ї у вихованні духовної і моральної 
особистості школяра. Цінності православної культури як фактор морально-
етичного виховання школярів / Матвієнко П.І., Каліберда Г.В. – Полтава: 
ПОІППО.–2007.– С.136-142. 

10.  Сім´я – територія без насильства /Упор. Настенко Н.В., Муліко 
К.М. – Полтава: – ПОІППО.– 2008. –70с. 

  
 3. Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту 

виховання особистості. Воно передбачає: 
- усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості 

праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність 
до підприємництва;  

- розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх 
розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й 
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самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності 
як базової якості особистості. 

 Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає 
у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної 
діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю 
загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, 
планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально 
розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати 
процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи. 

Основним завданням молодшої школи є формування в учнів 
уявлення про важливість праці для суспільства і для кожного з них. 
Педагог ознайомлює учнів з різними видами праці, з світом професій та 
якостями особистості, потрібними сучасному працівникові. 

 Трудове виховання учнів основної школи — це розвиток свідомого 
ставлення до праці, знайомство з працею людини у різних галузях ; 
економіки, формування вмінь працювати у колективі, на становлення 
професійних інтересів, творення реального образу «Я». Одним із 
результатів трудового виховання і професійної орієнтації на цьому етапі є 
вибір учнем напряму майбутньої трудової діяльності та відповідного йому 
профілю навчання у старшій школі.  

 Головними завданнями навчально-виховної роботи з 
старшокласниками є формування в них здатності до усвідомленого вибору 
майбутньої; професії, розвиток загально-трудових та професійно важливих 
якостей особистості. 

 
Виховні досягнення: 
Педагогічні системи, технології: 
(Див. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник 

/За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик.– У 2 ч.Ч.1.А-М.–. Полтава: 
ПОІППО, 2007.– с.220, Ч.2.Н-Я.–234с.) 

 
1. Інтерактивні технології в трудовому вихованні — С.136 (ч. І). 
2. Інформаційно-комунікативні технології в трудовому вихованні — 

148 (ч. І). 
3. Модульні технології в трудовому навчанні та вихованні — С.212 

(ч. І). 
4. Програма формування самопізнання у школярів підліткового віку 

Е.Печерської — С.61 (ч. ІІ). 
5. Проектна технологія в трудовому навчанні та вихованні — С.63 

(ч.ІІ). 
6. Трудове виховання за І.П.Волковим — С.166 (ч. ІІ). 
7. Трудового виховання технології в сучасній школі і педагогічна 

спадщина А.С.Макаренка — С.167 (ч. ІІ). 
8. Технологія проектів — С.132 (ч. ІІ). 
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Кращий педагогічний досвід роботи: 
(Див. Анатований каталог «Адреси кращого педагогічного досвіду».–

Полтава .– . ПОІППО. – 2005, 2008 ) 
 
1. Поєднання трудового навчання з естетичним вихованням 

(Поплюйко Сергій Павлович, вчитель-методист з трудового навчання 
Градязької гімназії ім. О.Білаша, С.31-32, 2005). 

 2. Реалізація особистісного підходу в навчально-виховному процесі під 
час вивчення курсу «Обслуговуючі види праці" (Дзюба Раїса Дмитрівна, 
вчитель трудового навчання, керівник гурту «Відродження» Шевченківської 
ЗОШ Решетилівського району, С.33-34, 2005). 

 3. Реалізація особистісно зорієнтованого навчання під час вивчення 
курсу „Обслуговуючі види праці" (з досвіду роботи гурту "Відродження 
народних ремесел Решетилівського краю, С.51,2007). 

3. Ефективність поглибленого та профільного трудового навчання 
у професійному самовизначенні учнів (Пирятинська спеціалізована школа №4, 
С.№32, 2005, С.49, 2007).  

  
Науково-методичні наробки: 
 
1. Чемшит В.Г. Проектний метод в освітній галузі” Технологія” 

Посібник на допомогу вчителеві трудового навчання 12-річної школи. – 
Полтава. –ПОІППО.– 2005.–64 с. 

2. Чемшит В.Г. Трудове виховання в Новосанжарському НВК // 
Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006.– № 1.– С.18, 28 . 

3. Чемшит В.Г. Роль особистісно орієнтованої проектно-
технологічної підготовки учнів 5-9 класів у формуванні культури 
підприємливості. Матеріали обласного семінару-практикуму методистів 
методичних кабінетів та керівників районних (міських) методичних 
об’єднань вчителів трудового навчання та креслення./ Упор.В.Г.Чемшит, 
Полтава: ПОІППО, 2006,– 32.с.  

4. Чемшит В.Г. Спадщина А.С.Макаренка і освітня галузь 
«Технологія» // Постметодика. — 2008. — № 1 (78 ). —С. 22-28. 

5. Чемшит В.Г.Проектування в освітній галузі «Технологія» // 
Імідж сучасного педагога, 2008. — №7-8(86-87). — С. 22-124. 

6. Роль професійної орієнтації учнівської молоді області на 
здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей. 
Матеріали обласного постійно діючого семінару-практикуму /Упоряд. 
Чемшит В.Г., Муліка К.М.–Полтава: ПОІППО, 2008.- 56с. 

7. Програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму 
(виробничо-технічний профіль) / Уклад.: Г.А.Каліберда, О.Я.Крохмаль. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. – 148 с. 
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 4. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі 
екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: 

- усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності 
природи;  

- почутті особистої причетності до збереження природних багатств, 
відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з 
природою;  

- критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, 
яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної 
кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними 
способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: 
здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; 

- посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до 
природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою 
умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, 
екологічних і соціальних чинників розвитку. 

Ставлення вихованців до природи має специфічні вікові особливості.  
 Молодшому шкільному віку властиве непрагматичне ставлення, що 

грунтується на суб'єктифікації, коли природні об'єкти стають «значущими 
іншими»; посилюються мотиви спілкування з природою. 

 Для підліткового віку характерне ставлення до природи як до об'єкта 
охорони, а не користі. Наприкінці цього віку виникає «об'єктна» настанова 
користі. При цьому виявляється суперечливість у ставленні до природи: 
прагматичні настанови декларуються природоохоронними мотивами.  

 Юнацькому віку властиве об'єктно-непрагматичне ставлення до 
природи, що грунтується на естетичній настанові. 

 
Виховні досягнення: 
Педагогічні системи, технології: 
(Див. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник 

/За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик.–У 2 ч.Ч.1.А-М.– . Полтава: 
ПОІППО, 2007.– с.220, Ч.2.Н-Я.–234с.) 

 
1.Школа-парк – С.195-196 (ч. ІІ). 
2. Технології цілісної природничо-наукової освіти «Довкілля» –С.158 

(ч. ІІ). 
3. Програма розвитку дітей «Росток» – С.60-61 (ч. ІІ). 
  
 Кращий педагогічний досвід роботи: 
(Див. Анатований каталог «Адреси кращого педагогічного досвіду».–

Полтава .– ПОІППО. – 2003, 2004, 2005, 2007 ) 
 
 1.Причинно-наслідкові зв’язки на уроках природознавства в початкових 

класах (Ващенко Світлана Олександрівна, класовод Котелевської гімназія, 
С.33, 2003). 
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 2. Екологічне виховання учнів на уроках біології та в позакласній роботі 
(Батюк Людмила Миколаївна, вчитель біології Полтавської ЗОШ №13, С.39, 
2003). 

 3. Розвиток просторового уявлення та дидактичні основи формування 
цілісності знань про природу ( Шиманська Тетяна Вікторівна, класовод 
Кременчуцької ЗОШ №24, С.38,2003). 

 4. Тематичні атестації з курсу «Довкілля» (Корнієнко Тетяна 
Олександрівна, класовод Шишацької спеціалізованої школи, С.18, 2004). 

 5. Екологічне виховання на уроках біології (Біляєва Тетяна Григорівна, 
вчитель біології В.Будищанської ЗОШ Диканського району, С.16, 2005). 

 6. Практична діяльність учнів з охорони довкілля (Тягло Ольга 
Олександрівна, вчитель біології, Голобородьківської ЗОШ Глобинського 
району, С.40, 2007). 

 
 Науково-методичні наробки: 
 1.В.Удовіченко. Роль природничо-географічних дисциплін у процесі 

наступності екологічного виховання школярів //Постметодика. – 2007.– 
№3. – С.45-48. 

 2. М.Романенко. Формування екологічного мислення та екологічна 
освіта // Імідж сучасного педагога. – 2008. –№5-6. –С.5-8. 

 3. К.Ж.Гуз. Методологічні основи формування цілісності знань про 
природу // Імідж сучасного педагога. – 2008. –№5-6. –С.5-8. 

 4. С.Каплун. Проблеми професійної підготовки вчителів 
природничо-математичних дисциплін у системі післядипломної 
педагогічної освіти // Імідж сучасного педагога. – 2008. –№5-6. – С.5-8. 

 5. В.Коваленко. Закон спрямованості процесів та його використання 
при викладанні природничих дисциплін // Імідж сучасного педагога. – 
2008. –№5-6. –С.5-8. 

 6. Л.Рибалко. Навчально-методичне забезпечення біологічної 
компоненти освітньої галузі «Природознавство» // Імідж сучасного 
педагога. – 2008. –№5-6. –С.5-8. 

 7. В.Лопушинська, Р. Тумарєва. Гімн українській природі, українцям 
у творах М.В.Гоголя та музичність його пейзажів // Імідж сучасного 
педагога. – 2009. – №2-3. – С.70-71. 

 
 5. Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте-

тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі 
естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, 
якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких 
знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити 
власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу 
діяльність у мистецькій сфері. 

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої 
особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити 
власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля 
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як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою 
елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття 
художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на 
світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості. 

Використовуючи мистецтво як основний чинник естетичного 
виховання, педагог враховує вікові особливості школярів: 

- відкритість учнів початкової школи до сприймання художніх 
творів, їхню емоційну мобільність та готовність з насолодою виконувати 
творчі завдання;  

- концентрацію підлітків на пізнанні свого внутрішнього світу, а 
отже, використанні мистецтва як засобу духовного становлення, що 
проходить шлях від почуттєвого сприймання до осмислених естетичний 
дій;  

- усвідомлення старшокласниками (вік, коли почуття набувають 
якісно нового характеру, переживання стають змістовнішими і доволі 
глибоко впливають на емоційне сприйняття життя) того факту, що 
мистецтво безпосередньо пов'язано з життям народу, його культурою. 

 
Виховні досягнення: 
Педагогічні системи, технології: 
(Див. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник 

/За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик.–У 2 ч.Ч.1.А-М.–. Полтава: 
ПОІППО, 2007.– с.220, Ч.2.Н-Я.–234с.) 

 
1. Педагогічна технологія музичного виховання О. Лобової – С.39 (ч. ІІ). 
2. Педагогічна система Д.Б.Кабалевського – С.34 (ч. ІІ).  
3. Педагогічна система О.В. Духновича – С.36 (ч. ІІ). 
4. Технологія образотворчого мистецтва — С.119 (ч. ІІ). 
5. Образотворче мистецтво в Німеччині – С.17 (ч. ІІ). 
6. Формування художньої культури за В.С.Кузіним— С.184 (ч. ІІ). 
7. Технологія музичного на релятивній основі Золтана Кодаї 

(Угорщина) – Золтана Жофчака (Україна) – С.119 (ч. ІІ). 
8. Технологія розвитку голосу Г.Сутулової – С.143-145 (ч. ІІ). 
9.Технологія керування розвитком музичного сприймання 

Д.Б.Кабалевського – Я. Ростовського – С.110-112 (ч. ІІ). 
10. Система елементарного музичного виховання Карла Орфа 

(Австрія) – С.87 (ч. ІІ). 
 
Кращий педагогічний досвід роботи: 
(Див. Анотований каталог «Адреси кращого педагогічного досвіду».–

Полтава .– . ПОІППО. – 2003, 2004, 2005,-2007 ) 
 
 1. Розвиток уяви, фантазії і творчих здібностей учнів на уроках 

образотворчого мистецтва і в позаурочний час (Ісківська ЗОШ Лубенський 
район, С.45,2003). 
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 2. Формування особистості засобами мистецтва (Редчук Галина 
Василівна, вчитель образотворчого мистецтва,С.45,2003). 

 3.Організація навчально-виховної роботи з курсу «Хореографія в 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах» (С.33, 2004) 
. 

 4. Виховуємо гармонійну особистість (Попівська ЗОШ В-
Багачанського району – С.26, 2005). 

 5. Виховання почуття патріотизму засобами образотворчого мистецтва 
(Третяк Тетяна Іванівна, учитель образотворчого мистецтва, Хорольської 
спеціалізованої школи №1, С.53, 2007). 

 6. Формування особистості засобами образотворчого мистецтва (Редчук 
Галина Василівна, вчитель образотворчого мистецтва Опішнянського 
колегіуму мистецтв С.54, 2007). 

 7. Використання нетрадиційних форм і методів навчання на уроках 
музичного мистецтва (Кірякулова Галина Георгіївна, вчитель музичного 
мистецтва Кременчуцька ЗОШ №9,С.55, 2007). 

 8. Музичне краєзнавство Полтавщини (Криворучко Людмила 
Тарасівна, вчитель музичного мистецтва Полтавської ЗОШ №12, С.55, 
2007.) 

 9. Народні свята як засіб художньо-естетичного розвитку  (Ясько 
Ярослава Петрівна, вчитель музичного мистецтва Полтавської НВК 
№16,С.56, 2007.) 

 10. Емоціогенний потенціал музично-дидактичних ігор (Павленко 
Тетяна Анатоліївна, вчитель музичного мистецтва, С.56, 2007). 

 
 Науково-методичні наробки: 
1. Роль предметів художньо-естетичного циклу в реалізації 

творчості учнів. Діяльність учителя в підтримці обдарованих дітей. 
Збірник матеріалів обласного семінару-практикуму / Упорядники: Сліпак 
В.О., Халецька Л.Л.–Полтава .– ПОІППО.–2005.– 24с. 

2. Настенко Н.В., Мороз О.І. Буклет „Гармонійний розвиток 
особистості” з досвіду роботи Попівського ЗНЗ В-Багачанського району. – 
В-Багачка. – травень .– 2005. 

 3. Халецька Л.Л.Методичні рекомендації щодо заповнення журналу 
з предмету „Музичне мистецтво” // Сільська школа України.– 2006.– №22-
24. 

 4. Л.Хомич. Єдність мистецтва і виховних систем у гармонійному 
розвитку особистості // Імідж сучасного педагога.–2006. –№7.– С.51-54.  

 5. Халецька Л.Л. Роль вивчення музичного краєзнавства у 
формуванні національної культури учня. Перспективи створення 
регіональної програми з музичного краєзнавства як складової 
інтегрованого курсу Полтавознавство”. Матеріали обласного семінару-
практикуму. – Лохвиця. – 2006. – 26 с. 

 6. Халецька Л.Л. Музичний салон як музей одного дня. – ПОІППО. – 
2006. – 48 с. 
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 7. Халецька Л.Л. Створення культурно-просвітницьких осередків на 
селі. Участь учнівської молоді у різних формах позакласної роботи. 
Матеріали обласного семінару-практикуму. – Пирятин. – 2006. – 26 с. 

 8.В.М.Зубань. Вдосконалення процесу виховання культури 
творчості учнів засобами гончарного мистецтва //Постметодика. –2007. –
№3. –С.41-48. 

 9. Н.В.Кудикіна. Інтеграція навчальної і виховної роботи як умова 
забезпечення продуктивності професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників художнього профілю //Постметодика.–2008.–
№4.–С.6-11. 

 10. А.Натарова. Духовне, фізичне і психічне оздоровлення дитини 
засобами мистецтва // Імідж сучасного педагога. – 2009. – №2-3. –С.48-51. 

 
 6. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у 

зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-
душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей 
та учнівської молоді активної життєвої позиції. 

Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» — це вміння осо-
бистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток 
рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, 
функціональну спроможність, здатність відновлювати сили після 
фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні 
навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про безпеку 
власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок. 

Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» передбачає . 
вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного 
внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, 
життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити 
зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої 
позитивні і негативні якості, сприяти формуванню в неї реалістичної «Я»-
концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної 
самокритичності. 

Ціннісне ставлення до свого соціального «Я» виявляється у таких 
ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов 
життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого . статусу в 
соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; 
вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до 
інших людей. 

Характер ціннісного ставлення особистості до себе істотно 
змінюється з віком.  

- У молодшому шкільному віці розвивається рефлексія, формується 
вміння оцінювати себе як предмет змін.  

- У підлітковому віці формується прагнення до самоствердження, 
з'являється хворобливе переживання неуспіху, зростає роль самооцінки в 
регуляції поведінки.  
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- У юнацькому віці актуалізується потреба у самовизначенні, оцінці 
своїх здібностей і можливостей; виникає процес визначення сенсу життя та 
свого місця в ньому. 

 
Виховні досягнення 
 Педагогічні системи, технології: 
(Див. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник 

/За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик.–У 2 ч.Ч.1.А-М.–. Полтава: 
ПОІППО, 2007.– с.220, Ч.2.Н-Я.–234с.) 

 
1. Особистісно зорієнтована технологія виховання — С.30 (ч. ІІ). 
2. Педагогічна майстерність як мистецька дія — С.33 (ч. ІІ).  
3. Технологія соціального проектування — С.150 (ч. ІІ).  
4. Технологія учнівського самоврядування — С.153 (ч. ІІ).  
5. Технологія формування лідерства — С.155 (ч. ІІ).  
6. Модель школи культури здоров'я — С.206 (ч. І). 
7. Модульно-рейтингова технологія навчання фізичної культури у 

початкових класах — С.213 (ч. І). 
8. Спортивна педагогіка — С.87 (ч. ІІ). 
9. Багатовимірний опитувальник мотивації кохання з — С.39 (ч. І).  
10. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою 

профілювання та профорієнтації — С.191 (ч. І). 
11.Модель соціально-психологічної підтримки та супроводу дитини 

— С.202 (ч. І).  
12. Психологічна модель творчої особистості — С.68 (ч.ІІ). 
13.Технології самого себе. Тест – С. 97 (ч. ІІ). 
14. Інтерактивна виховна технологія — С.135 (ч. І). 
15. Рада класу — С.73 (ч. ІІ).  
16. Ради делегатів учнів — С.73 (ч. ІІ).  
17. Технологія гуманної педагогіки — С.106 (ч. ІІ).  
18. Технологія креативності розвитку особистості — С.112 (ч.ІІ).  
19. Технологія лідерства — С.114 (ч. ІІ).  
20. Технологія методу учнівських проектів — С.115 (ч. ІІ).  
21. Технологія морального виховання — С.118 (ч. ІІ).  
22. Технологія організації самоврядування — С.120 (ч. ІІ).  
23.Технології виховання духовної культури школярів – С.100-103 (ч. 

ІІ). 
 

Кращий педагогічний досвід роботи: 
(Див. Анотований каталог «Адреси кращого педагогічного досвіду».–

Полтава .– . ПОІППО. – 2003, 2004, 2007) 
 

 1.Творчість класного керівника у формуванні особистості школяра 
(Полтавська гімназія №14, С.47, 2003). 

 2. Формування в учнів позитивного ставлення до фізичної культури і 
спорту ( Зіньківська СЗОШ №1, С.46, 2003). 
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 3.Формування здорового способу життя школярів засобами фізичного 
виховання в умовах сучасної школи (Гадяцька школа-інтернат ,С.47, 2003). 

 4. Робота з творчо обдарованою молоддю в дитячо-юнацьких творчих 
об’єднаннях (Полтавський Палац ДЮТ, С.50, 2003). 

 5. Діяльність педагогічного колективу по формуванню творчих 
здібностей гуртківців (Кременчуцький БДЮТ, С.51, 2003). 

 6. Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми в діяльності 
гуртків, студій, підліткових клубів (Лаптєва Тамара Миколаївна, директор 
Комсомольського центру ДЮТ, С.54, 2003).  

 7. Школа здоров’я, школа розвитку дитини (Пирятинська ЗОШ №6, 
С.41, 2004). 

 8. Робота учнівського самоврядування у вихованні особистості (Яцик 
Оксана Іванівна, педагог-організатор Недогарівської ЗОШ Крменчуцького 
району, С.39, 2004). 

 9.Робота з творчо обдарованою молоддю в обласній очно-заочній 
біологічній школі (Бедніна Віталій Григорович, директор обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, С.43, 2004). 

 10. Робота органів учнівського самоврядування (Коротич Леонід 
Прокопович, директор Новоаврамівської ЗОШ Хорольського району, С.3, 
2007). 

 11.Організація роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах 
Хорольського району (відділ освіти, С. 7,2007). 

 12. Робота з обдарованими дітьми в Петракіївському НВК. (Загрива 
Людмила Михайлівна, директор НВК Хорольського району, С.16, 2007). 

 13.Особистісно зорієнтоване навчання та розвиток емоційного світу 
дитини на засадах гуманістичної психології (Агафонова Маргарита 
Миколаївна, заступник директора з НВР Федорівської ЗОШ Карлівського 
району, С.10, 2007). 

 14. Методика впровадження інтерактивних форм роботи під час уроків 
та позакласної роботи ( Гарбар Галина Володимирівна, вчитель географії, С. 11, 
2007). 

 15. Формування морально-етичних якостей особистості дитини 
засобами інтерактивного навчання на уроках етики (Бойко Людмила 
Олександрівна, учитель етики Хорольської СЗОШ №3,С.56, 2007). 

 16. Програма розвитку креативності та упевненості старших школярів, 
схильних до наукової та творчої роботи. Особистісно-орієнтований тренінг 
(Лапіна Наталія Петрівна, практичний психолог Кременчуцька ЗОШ №8, 
С.57, 2007). 

 17. Робота в МАН як форма підтримки обдарованих учнів (Кухаренко 
Любов Ярославівна, практичний психолог Кременчуцький ліцей №4, С. 
59,2007). 

 18. Створення цілісної творчої програми діяльності дитячо-
юнацького об’єднання «Сонячна родина» (Якименко Ніна Олексіївна, 
заступник директора з виховної роботи, Лісіцина Тетяна Іванівна, 
педагог-організатор Білухівська ЗОШ Карлівського району, С.65, 2007). 
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 Науково-методичні наробки: 
1.  Формування здорового способу життя учнівської молоді. 

Посібник для класного керівника / За ред. О.О.Новака. Полтава: ПОІППО.– 
2005.–156с.   

2.  Білик Н.І., Настенко Н.В. Навчально-виховні заклади для 
розвитку творчої обдарованості на Полтавщині: перспективи їх розвитку та 
проблеми функціонування. Всеполтавський посвіт школи-родини: 
посібник / за ред П.Матвієнка, Н.Білик. –Полтава.– Довкілля.–К.–2006.–
112-116с. 

 3.  Васильєв В.Д. Основні напрямки подальшої інтенсифікації 
навчального процесу з фізичного виховання в умовах переходу шкіл на 12-
річний термін навчання. Матеріали обласного семінару. – ПОІППО, 2006, 24 
с. 

4.  Каліберда Г.А. Позашкільні заклади освіти на ярмарку 
педагогічних Технологій //Постметодика. – 2006. – №2.– С.37 . 

5. Каліберда Г.А., Грабко В.П., Драчинський А.Г. На допомогу 
керівнику гуртка позашкільного навчального закладу. Методичні 
рекомендації. – ПОІППО. – 2006. – 60 с. 

6. Каліберда Г.А., Настенко Н.В. Шляхи підвищення 
майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів у світлі 
реалізації обласної програми системи виховання учнівської молоді. – П.– 
ПОІППО.–2006.–32с. 

7. Каліберда Г.А., Каменська О.В. Інноваційні форми залучення 
обдарованих дітей в наукові товариства (з досвіду роботи керівника 
наукового об´єднання «Персей» А.Г.Драчинського). – Полтава.–2008.–260 с. 

8.  Збірник програм з науково-технічної творчості / Уклад. 
Каліберда Г.А., Крохмаль О.Я. – Полтава: ПОІППО, 2008, 204 с. 

9. Настенко Н.В., Каліберда Г.А.,Халецька Л.Л. Веселі літні 
канікули. – П.– ПОІППО.– 2007.– 32с.  

10. Настенко Н.В., Каліберда Г.А. Сліпак В.О. Барви сонячного 
літа.– П.– ПОІППО.– 2007.–54с. 

11. Настенко Н..В , Сімрок Г.П. Організація роботи з 
обдарованими дітьми. – П.–АСМІ.– 2007.–76с. 

12. Настенко Н. Щоб літо виправдало сподівання //Освіта України 
10 серпня 2007.– №59.– С.35. 

13. Н. Настенко. Виховання ділового лідера в учнівському 
колективі // Імідж сучасного педагога. – 2007. – №7-8.– С.149-153. 

14. О.Попович, В.Козарецький. Гандбольна команда ДЮСШ як 
середовище виховання спортивного лідера / Імідж сучасного педагога. – 
2007.– №7-8. – С.153-155. 

15. Халецька Л.Л., Настенко Н.В.,Сліпак В.О.Зимові свята. – П. – 
ПІОППО. – 2007.– 80с.  
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ  
 (для використання в роботі з дітьми та учнівською молоддю 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів)  
 

ПРОЕКТ «МОЇ ДОРУЧЕННЯ» 
(молодший шкільний вік) 

 
 

Підготували слухачі курсів 
вихователів Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернат ім.Є.П.Кочергіна 
Полтавської обласної ради 

 
 
 
 
Мета: 

 Формувати активну життєву позицію. 
 Виховувати активну громадянську позицію. 
 Виховувати колективізм, відповідальність за доручену справу. 
 Виховувати взаємодопомогу між членами колективу. 
 Сприяти зміцненню класного колективу (гуртка, дитячого 

об’єднання). 
 
Завдання: 

 Визначити лідерів класу (гуртка, дитячого об’єднання). 
 Вибрати актив класу (гуртка, дитячого об’єднання). 
 Розподілити доручення учнів класу (гуртка, дитячого 

об’єднання)в залежності від їх здібностей та уподобань. 
 

Хід проекту 
 
І розділ. Підготовчий етап 
1. Налагодження зв’язків з батьками. Дізнатися основні 

вподобання і захоплення дітей. 
2. Провести анкетування з метою визначення уподобань дітей, а 

також з метою визначення явних і неявних лідерів класу (гуртка, дитячого 
об’єднання). 

 
ІІ розділ. Формування життєвої позиції 
1. Провести відверту розмову: „Який я? Що я вмію?”. 
2. Година спілкування „Наскільки я відповідальний”. 
3. Призначити доручення кожному учневі класу (гуртківцю). 
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ІІІ розділ. Підсумок проекту 
1. Що ми дізналися про своїх однокласників (гуртківців)? 
2. Чи є у когось претензії до вирішених питань? 
3. Чи хоче хтось висловити свою точку зору на порушені 

питання? 
4. Що сподобалось або не сподобалось при вирішенні про 

призначення обов’язків? 
 
Гіпотеза 
Позитивне: 
+ Формування відповідальності учнів за доручену справу; 
 підвищення рівня взаємодопомоги; 
 формування згуртованого колективу.  
 
Негативне: 
Пасивність окремих учнів (гуртківців, вихованців). 
 
 

 ПРОЕКТ «САМ СОБІ ВИХОВАТЕЛЬ» 
(для середнього шкільного віку) 

  
Підготували слухачі курсів вихователів 

Гадяцької спеціалізованої школи-інтернат 
ім.Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради 

 
 
 
 
 
 
Мета: вивчення своїх можливостей, виявлення напрямів діяльності, 

в яких можна себе проявити в майбутньому, виховання вольових рис 
характеру, необхідних у житті. 

 
Завдання:  
 
1. Покращити рівень досягнень та вихованності учнів. 
2. Раціональне використання часу. 
3. Фізичний розвиток і загартування. 
4. Свідоме ведення здорового способу життя (позбавлення від 

шкідливих звичок).  
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Розділи та форми роботи: 
 
I. Підготовчий етап 
1. Опрацювання необхідної літератури. 
2. Аналіз своєї успішносты та рівня вихованності ( що в житті та 

вчинках погане, а що добре. Чи достатньо я активний у класі, чи 
допомагаю іншим, маю авторитет?).  

3. Пошук резервів та можливостей.  
4. Аналіз режиму дня: скільки часу марнується даремно. 
5. Складання програми фізичного розвитку: зарядка, спортивна 

секція. 
 
II. Діяльність 
1. Покращити свою успішність у навчанні (додаткові завдання). 
2. Дотримання «золотих правил» ввічливості та доброчинності. 
3. Відвідування футбольного клубу, участь у турнірі «шкіряний 

м’яч». 
4. Опрацювати літературу та матеріали Інтернету на тему 

здорового способу життя. 
5. Аналіз кожного прожитого дня. 
 
 Підведення підсумків 
1. Наслідки успішності в наступному семестрі. 
2. Поява пунибуальності, відповідальності, дисциплінованості. 
3. Отримання результатів футбольних турнірів.  
4. Самоаналіз: «Моя роль» у командній грі. 
5. Позбавлення шкідливих звичок, свідоме ставлення до власного 

здоров’я. 
6. Поява нових позитивних якостей, які з’явилися в процесі 

втілення проекту  
в життя. 
 
 Гіпотеза 
 
Позитивне: 
 1) покращення успішності; 
 + 2)формування навичок здорового способу життя; 
 3)фізичне виховання; 
 4)виховання позитивних рис характеру; 
 
Негативне: 
- 1) непослідовність у виконанні програми; 
2) пасивність ; слабка сила волі. 
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 ПРОЕКТ «СВІТ МОЇХ ЗАХОПЛЕНЬ» 

(для середнього шкільного віку) 
  
 

Підготували слухачі курсів вихователів 
Гадяцької спеціалізованої школи-інтернат 
ім.Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради 

 
 
 
 
Епіграф. Не забувай ні на хвилину свого призначення, людино! 
 
Мета. Виявлення та розвиток творчих здібностей школярів, 

розкриття перед учнями чарівного світу людських захоплень, естетичне і 
моральне виховання учнів; формування духовно збагаченої дитини. 

 Виховувати людяність, доброту, любов до праці, бережливе 
ставлення до природи . 

 
Завдання :  
1. Створення умов для розвитку індивідуальних творчих здібностей . 
2. Забезпечення можливостей самореалізації. 
3. Вдосконалення етичних та естетичних знань, умінь і навичок . 
 
Розділи та форми роботи: 
 
 I. Ігрова діяльність  
1. КВК 
2. Конкурс “Чудеса своїми руками ”. 
3. Ігри для кмітливих . 
4. Частування від інтелект- кафе . 
5. Вікторина . 
 
II. Виконавська діяльність  
1. Виставка дитячих робіт “На крилах фантазії ”. 
2. Практична краєзнавча робота “Духовні надбання народних 

майстрів”. 
3. Екскурсія .  
4. Майстер-клас “Чарівний бісер ”. 
5. Тренінг “У годину дозвілля ”. 
 
III. Загальноосвітня діяльність 
1. Участь дітей у спортивних секціях . 



 

 34

2. Участь в гуртках та секціях за інтересами . 
3. Ток-шоу “Моя чарівна пір’їнка” . 
4. Творчі звіти . 
5. Заняття на базі музичної школи . 
6. Робота на радіо та телебаченні . 
7. Презентація творчих робіт . 
 
Гіпотеза 
 + Охоплення та залучення учнів активною творчою діяльністю. 
 + Організація вільного часу. 
 + Підвищення духовного рівня дітей. 
 + Виховання активної життєвої позиції. 
 
– Пасивне ставлення деяких дітей до ідеї співпраці.  
 
 

 ПРОЕКТ «Я ТА ІНШІ» 
(для старшого шкільного віку) 

  
 

Підготували слухачі курсів вихователів 
Гадяцької спеціалізованої школи-інтернат 
ім.Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради 

 
 
 
 
 
МЕТА: створення умов для розвитку особистості з активною 

життєвою позицією, розвиток нахилів, здібностей. 
 
ЗАВДАННЯ: усвідомити значимість слова друг (товариш), вчити 

дітей сприймати різні життєві ситуації, аналізувати їх та знаходити шляхи 
виходу з неприємних ситуацій; виховувати правильне ставлення до понять 
дружби. 

 
РОЗДІЛИ ТА ФОРМИ РОБОТИ: 
 
І. Підготовка: 
 а) визначення мети та завдання; 
 б) підбір літератури; 
 в) складання плану дій, конспекту; 
 г) залучення батьків; 
 д) анкетування дітей; 
 е) підбір костюмів, розподіл ролей та вивчення змісту сценарію.  
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 ж) залучення спонсорів; 
 з) залучення спонсорів; 
 
ІІ. Проведення проекту у формі сюжетно-рольової гри: 
 а) індивідуальна роботи; 
 б) створення дружньої, ділової, відкритої атмосфери між 

учасниками;  
 в) сюжетно-рольова гра: «Цінуй дружбу». 
  
ІІІ. Підсумок і аналіз заходу: 
 а) подяка спонсорам; 
 б) нагородження. 
 
VI. Гіпотеза: 
+ Розвиток творчих здібностей, покращення емоційного стану, 

згуртування колективу. 
 – Пасивність батьків, слабка матеріальна база. 
 
 

 ПРОЕКТ «ДОБРО І ЗЛО» 
( старший шкільний вік) 

 

 Підготували слухачі курсів 
вихователів Гадяцької 
спеціалізованої школи-
інтернат ім.Є.П.Кочергіна 

Полтавської обласної ради 
 
Мета:  
– виховання духовно-моральної особистості; утвердження 

загальнолюдських християнських цінностей; 
– доброзичливості, милосердя, совісті, доброчинності, поваги до 

оточуючих та людей похилого віку; попередження агресивності; 
– створення умов для розвитку здібностей, нахилів, обдарувань. 
 
Завдання:  
 1. Організація систематичної волонтерської допомоги, акції 

милосердя. 
 2. Створення шкільного театру. На прикладах вчинків персонажів 

донести до дітей поняття добра і зла. 
 3. Випуск шкільних, класних тематичних газет, листівок, 

виготовлення подарунків «Подарунок від душі». 
 4. Відверта розмова «Я зичу вам добра». 
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Розділи та форми роботи: 
 
1.Підготовчий 
 1. Опрацювання необхідної літератури. 
 2. Визначення об,єктів спілкування (літні, знедолені люди). 
 3. Формування груп у класі (гуртку, секції, дитячому об’єднанні). 
 4. Розподіл обов’язків. 
 5. Мозкова атака (назвати приклади добрих вчинків персонажів 

знайомих творів). Визначення теми театральної постанови. 
 
II.Реалізація проекту 
1. Організація волонтерської допомоги і акції милосердя: 

Операція «Ветеран (інвалід) живе поруч». 
2. Театральна постановка казки «Дванадцять місяців». 
3. Оформлення і випуск шкільних тематичних газет. 
4. Відверта розмова «Я зичу вам добра». 
5. Збирання лікарських рослин (фіточаї) для ветеранів (інвалідів), 

людей похилого віку. 
 
III.Аналіз очікуваних результатів 
1. Заохотити активних учасників. 
 2. Висвітлити питання «Добра і зла» у пресі – шкільній, міській. 
 
Гіпотеза: 
підвищення культурного і духовного розвитку дітей. 
 
Позитивне: Активність спонсорів. 
 Підвищення соціальної активності учнів. 
 Виховання активної життєвої позиції. 
 Виховання гідного громадянина. 
  
Негативне: 
 Відсутність матеріальної бази.  
 Пасивність певної групи батьків і дітей. 
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ПРОЕКТ«РІДНА МОЯ ШКОЛА» 
Підготували слухачі курсів педагогів - організаторів 

  
Мета проекту: 
– виховувати в учнів почуття патріотизму та національної 

свідомості, любові та поваги до власного навчального закладу, до 
працівників школи, відповідальності за доручену справу; 

–  розвивати такі риси як комунікабельність, вміння висловлювати 
власну думку; 

– дати можливість кожній дитині реалізувати свої здібності; 
––навчати дітей самим планувати, а потім виконувати, вчити 

самостійно вирішувати проблеми; 
– вміти використовувати власний досвід. 
 
Завдання проекту: 
1. Провести у школі тиждень Рідної школи. 
2. Залучити до реалізації даного проекту якомога більше школярів та 

батьків. 
3. Провести ряд масових заходів та День учнівського 

самоврядування. 
4. Розвиток лідерських навичок дітей. 
. 
Підсистеми реалізації проекту: 
 
1. Цільова аудиторія на яку спрямовано проект. 
Учні школи 1-11 класів, учительський колектив, батьки, молодь села. 
 
2. Партнери в реалізації проекту. 
Громадськість села, підприємств, батьківський колектив. 
 
Етапи реалізації проекту: 
 
1.Створення координаційної ради по реалізації даного проекту. 
• Провести засідання Ради шкільного товариства, визначити 

актив по підготовці заходів (складанні плану тижня), розписати доручення. 
• Провести діагностування учнів щодо заходів. 
• Провести засідання комісій і груп, визначити напрямки роботи, 

враховуючи інтереси дітей. 
• Розпочати підготовчу роботу. 
 
2. Проведення тижня Рідної школи. 
Основні заходи: 
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 Проведення екскурсій до шкільної кімнати-музею «Історія моєї 
школи». 

 Випуск газет (листівок) «Школа в майбутньому» . 
 Конкурс малюнків «Ми – єдина родина». 
 Виставка учнівських робіт «Наші успіхи і досягнення». 
 Конкурси: інтелектуально-розважальні ігри «Найрозумніший 

учень школи»(для учнів 8-11 класів), «Чарівна регата» (для учнів 5-7 
класів), «Розумники і розумниці»(для молодших школярів). 

 Вечір-зустріч випускників різних поколінь. 
 Проведення Дня учнівського самоврядування.  

 
3.Підведення підсумків проведення тижня. 
  
Провести опитування учнів, провести засідання комісій, визначити 

що вдалося, а що – ні. Висновки передати координаційній раді, яка підведе 
підсумки і визначить переможців. 

 
Проведення загальношкільної лінійки по підсумках реалізації 

проекту. 
Створити журнал «Моя рідна школа» 
 
Гіпотеза 
Позитивне 
Залучення до активного життя щонайбільше учнів, 
Співпраця з батьківським колективом, 
Виявлення учнівських дарувань. 
Негативне 
Мала активність громадськості села, 
Недостатнє фінансування проекту. 
 
 
Проект „Модель життєвокомпетентного педагога - організатора” 

Підготували слухачі курсів педагогів-організаторів 
 
Мета:  
– використовувати загальнокультурні методи компетентності;  
– розвивати професійну майстерність педагога – організатора;  
– виховувати любов до дітей і своєї професії; вивчати нові 

форми і методи виховання. 
 
Завдання:  
1. Впровадження і поширення нових творчих методик 

педагогічних технологій позакласної роботи. 
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2. Піднесення престижу педагога-організатора, підвищення його 
професійного рівня. 

 
Розділи: 
І. Організаційна робота. 
ІІ. Взаємозв’язок з соціальними і громадськими організаціями. 
ІІІ. Підсумки в роботі педагога – організатора. 
 
Форми: 
 опрацювання літератури; 
 висвітлення питань за допомогою „круглих столів”, семінарів, 

диспутів, вивчення досвіду інших педагогів, відвідування виховних 
заходів; 

 зустрічі, лекції з професіоналами (юристами, психологами, 
лікарями, представниками органів внутрішніх справ, службах у справах 
дітей і т.д.); 

 екскурсії вивчення рідного краю і профорієнтаційні екскурсії; 
 висвітлення професії педагога – організатора в ЗМІ; 
 написання творчих проектів, методичних розробок 

 
Гіпотеза: 
Позитивне: 
• постійне спілкування з дітьми, колегами, батьками, цікавими 

людьми; 
• можливість підвищення професійного інтелекту 
 
Негативне: 
• відсутність фінансування на виконання певних форм роботи; 
• недостатнє фінансування роботи педагога-організатора 

державою. 
 
 
ПРОЕКТ «ЮНАК – МАЙБУТНІЙ ЗАХИСНИК РОДИННОГО 

ВОГНИЩА» 
(для старших класів) 

 
 Розробили слухачі курсів педагогів-організаторів  
 
Мета проекту:  
формувати в учнів навички здорового способу життя, вчити берегти 

родинні традиції, виховувати повагу до жінки. 
 
 Завдання проекту: 
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• створити умови для формування в учнів навичок здорового 
способу  

життя та їх реалізації; 
• залучення батьків та громадськості; 
• пропагувати традиції українського народу. 
 
 Форми роботи: 
1. Опрацювання літератури з даної теми. 
2. Анкетування учнів («Хто для тебе є батько?». 
3. Зустрічі з представниками РАЦСу. 
4. Зустріч з лікарями. 
5. Проведення родинних свят. 
6. Колективна творча справа для дітей «Молода сім’я». 
7. Ігрова діяльність (спортивні змагання, конкурси). 
8. Випуск тематичних бюлетенів, газет. 
9. Вечори відпочинку (до Дня Захисника Вітчизни, Дня 

Української Армії). 
10.  Заняття з етики та естетики. 
11.  Бесіди, диспути, дискусії. 
 
Гіпотеза: 
 
Позитивне: батьки, вчителі, громадські організації повинні стати 

партнерами, активними учасниками у вихованні майбутнього сім’янина, 
господаря. 

 
Негативне: пасивність учасників проекту. 
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1. МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ВИХОВАННЯ 
Відповідно Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 а) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Виховання 
любові до 

рідного краю 
 

Національна 
спрямованість 

Принцип національної 
спрямованості 

Шанобливе 
ставлення до  
культури 
народу 

Толерантне 
ставлення 
до націо-
нальностей 

Любов до 
свого народу 

Особистісної орієнтації 
                1-е) 

 

 ПРИНЦИПИ      
ВИХОВАННЯ 

Адекватності виховання 
до психологічних умов 
розвитку особистості 

Національної 
спрямованості 

1-а)  

 

  Цілісності 
             1-б) 

Превентивності 
             1-ж) 

Культуровідповід
ності      1-д) 

Акмеологічний 
            1-в)   

Суб’єкт-
суб’єктної 

взаємодії  1-г)

Технологізації 
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1 б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Охоплення 
соціальних 
інститутів 

Гармонійний та 
всебічний розвиток 

особистості 

Виховання як 
системний 
педагогічний 
процес 

Принцип цілісності 

Формування 
цілісної картини 

світу 

Наступність   
напрямів та 
етапів виховної 
роботи 

Охоплення всіх    
          сфер 
життєдіяльності 

Здатність 
приймати 
рішення 

Уміння 
долати 
труднощі 

Самореалізація 
особистості 

 

Засвоєння  
морально-
духовних 
цінностей 

Акмеологічний принцип 

Розвиток 
індивідуальних 
можливостей і 
здібностей 

Постійний      
    рух до 
здійснення 
нових задумів 

Вміння 
прогнозувати 
наслідки своїх 

учинків
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1 г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 д) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Засвоєння 
загально 

культурних 
надбань 

Морально-
етичний досвід 
людства 

Принцип 
культуровідповідності 

  

Формування 
базису 
культури 
особистості

врахування 
життєвого 
досвіду 
учнів

Визнання 
права на 
відмінністі 

Уважне ставлення 
до поглядів іншого 
 

Партнерство у 
спілкуванні 

Принцип суб’єкт– суб’єктної 
взаємодії 

Врахування 
звичок і 
цінностей 

Вихователь 
виявляє 
емпатію 

Уникнення 
жорстоких 
приписів 
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1 е) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стратегія 
розвитку 
учня 

Культування 
впевненості у 
собі 

Культування 
почуття 
самовпевненості 

Принцип особистісної 
орієнтації 

Право на 
вільний 
розвиток 

Реалізація       
    своїх 
здібностей 

Розвиток 
світогляду 

 Відвернення
суїцидів 

  Вироблення   
   імунітету до   
   негативних       
       впливів 
соц.середовища 

Профілактика     
  негативних  
      проявів 

Принцип 
превентивності 

Система заходів 
з формування 
позитивних 
соц.настанов 

Запобігання   
  вживання 
наркотиків,  
  алкоголю 

Формування 
 цнотливості  та 
стримання  до 
статевих 
стосунків
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2.  МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Активна 
життєво 
моральна 
позиція 

Вміння 
працювати 
з іншими 

Прояв чуйності, 
гідності, чесності, 
милосердя, совісті 

Моральна 
активність 
особистості 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО ЛЮДЕЙ 

Здатність 
прощати і 
просити 
пробачення 

Протистоян
ня проявам 
жостокості 

Єдність 
моральної 
свідомості та 
поведінки

  

Національна 
самосвідомість 

Патріотизм 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ 

Правосвідомість Політична 
культура 

Культура 
міжетнічних 
відносин 
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2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Здатність 
гармонійно 
співіснувати з 
природою 

Формування 
екологічного 
виховання 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО ПРИРОДИ 

Активна 
участь у 

природоохоро
нних заходах 

Природоохо
ронна 
діяльність з 
власної 
ініціативи 

Критична 
оцінка 
споживацьког
о ставлення 
до природи

Здатніть 
радіти    
     за    
  інших 

Відповід- 
на  
ерудиція 

Широкий 
спектр 
естетичних 
почуттів 

Естетичне 
виховання 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО МИСТЕЦТВА 

Володіння 
системою 
елементарних 
мистецьких 
знань 

Адекватне 
сприймання 
до худож- 
ніх творів 

Вміння 
здійснювати 
творчу 
діяльність 
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2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схильніс
ть до 
підприє
мництва 

Ініціативні
     - сть 

Розвинена 
потреба в 
трудовій 
діяльності 

Усвідомлення 
учнямисоціаль
ної значущості 
праці 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО ПРАЦІ 

Розуміння 
економічних 
законів 

Готовність до 
творчої 
діяльності, 
конкуренто 
спроможністі

Самореаліза
ція  за умов 
ринкових 
відносин 

Формува
ння 
вольових 
рис 

Розвиток  
працездатно
сті 

Вміння 
оцінювати свою 
зовнішність 

Сформованість 
у особистості 
вміння цінувати 
себе 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО СЕБЕ 

Розвиток 
рухових 
здібностей 

Розвиток 
фізичної 
витривалості 

Турбота про 
безпеку  власної 
життєдіяльністі, 
ЗСЖ, активний 
відпочинок 
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Видатні педагоги Полтавщини у виховному просторі 
 
 Галерею портретів видатних педагогів Полтавщини відкриває 

ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА (1722-І794), видатний філософ, поет, 
просвітитель і педагог. Він народився в с.Чорнухах у родині козака, 
навчався в Києво-Могилянській академії, у Братиславському та 
Будапештському університетах. Викладав у Переяславському та 
Харківському колегіумах, понад ЗО років був мандрівним учителем. 
Похований у с Пан-Іванівці (тепер Сковородинівка) на Харківщині. 

 Г.С.Сковорода - автор педагогічних трактатів "Міркування про 
поезію та керівництво до мистецтва її" і "Початкові двері до християнської 
доброчинності" та філософсько-педагогічних притч, видатний представник 
етико-гуманістичного напрямку в українській педагогіці. 

 Головним педагогічним принципом Сковорода вважав виховання 
природних здібностей людини, проголошував ідею природного виховання. 
Особливого значення надавав вихованню любові до праці, самодіяльності 
учнів, керівній ролі батьків і вчителів; розробляв проблеми розумового, 
морального та патріотичного виховання. Його глибокі філософські думки 
про зміст і суть виховання, роль праці, про те, як людина має гідно жити 
серед людей, чого навчатися і чого сторонитися, актуально звучать і 
нині. Це золотий фонд української педагогіки. 

  
 ЮРКЕВИЧ ПАМФІЛ ДАНИЛОВИЧ (1826-1874). Видатний 

філософ і педагог, професор. Народився в сім'ї священика в с Ліплява 
Золотоніського повіту Полтавської губернії. Учився в Полтавській 
духовній семінарії та Київській духовній академії. Працював у Київській 
духовній академії та Московському університеті на кафедрі філософії, 
одночасно викладав педагогіку в Московській учительській семінарії 
військового відомства. 

Для свого часу його праці з педагогіки, в основу яких учений поклав 
тексти прочитаних лекцій, були майже єдиним доступним джерелом 
систематизованих знань про навчання й виховання. 

Автор численних філософських і педагогічних праць, чудовий 
лектор. 

  
 Видатний педагог - ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ ВАЩЕНКО (1878-

1967) – творець української національної системи виховання, чиє ім'я 
відоме в багатьох країнах світу. 

 Народився в с.Богданівці, на Полтавщині, навчався в Роменській 
духовній школі, а потім у Полтавській духовній семінарії та Московській 
богословській академії, після закінчення її працював у Полтавській 
єпархіальній жіночій школі, навчальних закладах Кутаїсі (Грузія), 
Тульчина й Ромен. Із 1917 року Г.Г.Ващенко - викладач педагогіки у 
Полтавському вчительському інституті й одночасно директор учительської 
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семінари в Полтаві на Шведській Могилі.. У 1918 році - доцент 
Українського народного університету в Полтаві. 

 Чотири роки (1920-1923) працює в с Біликах на Полтавщині у 
місцевій учительській школі. З 1923 року Г.Г.Ващенко викладає в 
Полтавському ІНО, професор, згодом завідувач кафедри педології та 
педагогіки, У цей же час він розгорнув велику наукову й громадську 
діяльність, видав книгу "Загальні методи навчання", що використовувалась 
як підручник для студентів. 

 У 1941-1943 pp. 65-річний Г.Г.Ващенко перебував в окупованій 
німцями Полтаві. Він автор праць: "Проект системи освіти в самостійній 
Україні"; "Система навчання"; "Організаційні форми навчання"; "Засоби 
естетичного виховання", у яких розробляє українську національну систему 
виховання, побудовану на загальнолюдських і національних цінностях. 

 У 1993 році в Полтаві видано його книгу "Виховний ідеал", у 1928 
року побачила світ його книга "Загальні методи педагогіки". 

 У вересні 1995 року в Києві створено Всеукраїнське педагогічне 
товариство імені Григорія Ващенка, що ставить за мету пропаганду його 
творчості. 

  
 МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ (1888-1939). Ми називаємо 

цього видатного педагога українським, бо все його життя, за винятком 
лише останніх двох років, пройшло в Україні, пов'язане з духовним 
розвоєм нашого краю, досвідом української народної педагогіки. Тут він 
народився, учився, сформувався як людина і як педагог, тут провів свій 16-
річний педагогічний експеримент, виховуючи колишніх безпритульних, 
тут викристалізувалася його педагогічна система. 

 Народився в м. Білопіллі колишньої Харківської губернії (тепер 
Сумської області) у родині робітника-залізничника. Оскільки його мати 
була родом з Кременчука (точніше, з Крюкова), у 1900 році сім'я 
Макаренків повернулася на Полтавщину. Навчався він у Кременчуцькому 
міському училищі, потім на педагогічних курсах при ньому, пізніше - у 
Полтавському учительському інституті. Працював учителем у 
Кременчуцькому двокласному залізничному училищі і такому ж училищі 
на станції Долинській (тепер Кіровоградської області), а також у школах 
міста Полтави (1919-1920). 

 У 1920 р. А.С.Макаренко організував колонію для колишніх 
безпритульних під Полтавою, де, наполегливо шукаючи ефективні засоби 
перевиховання, знайшов їх у позитивно спрямованому виховному колективі. 
Колектив цей керувався на основі самоврядування, але водночас на нього 
постійно діяв і . авторитетний педагог, утручаючись кожного разу, якщо 
колектив чи окремі його члени збочували з обраного шляху. 

 Досвід роботи з колективом колонії імені М.Горького в с Ковалівці 
Полтавського району та в Куряжі під Харковом А.С.Макаренко продовжив 
і вдосконалив у комуні ім.Ф.Е.Дзержинського в Харкові. Він детально 
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розробив теорію виховного колективу та роль праці, трудового виховання 
в його становленні й формуванні. 

 А.С.Макаренкові належать численні наукові, публіцистичні та 
художні твори, в яких він висловив своє педагогічне кредо. Це передусім 
"Педагогічна поема", де талановито відображено творчий досвід, 
пошуки, знахідки самого автора під час його роботи в колонії 
ім.М.Горького. Це й повісті "Прапори на баштах" (про комуну імені 
Дзержинського), "Марш 30-го року", "ФД-1", "Книга для батьків", численні 
оповідання, кілька п'єс. Педагогічне спрямування мають усі його праці, а 
особливо - "Методика організації виховного процесу", "Проблеми 
шкільного радянського виховання", "Лекції про виховання дітей". 

Творчість А.С.Макаренка вивчають у багатьох країнах світу. У 
Полтавському педагогічному інституті міститься центр Міжнародної 
Макаренківської асоціації. Міністерство освіти України встановило медаль 
Макаренка, якою нагороджуються сотні передових учителів. 

 
 БОНДАР АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ (19ІЗ-І983). Доктор 

педагогічних наук, професор, відомий спеціаліст із питань теорії та історії 
громадського виховання. Народився в с. Степанівні Драбівського району 
на Полтавщині. 

 Закінчив Кременчуцький педагогічний інститут, працював 
учителем, директором школи, потім директором Центрального інституту 
підвищення кваліфікації працівників народної освіти України, а також у 
Науково-дослідному інституті педагогіки та Київському університеті. 
Очолював Київське міське відділення Педагогічного товариства України. 
Основна праця -"Розвиток громадського виховання в Україні". 

 
 СУХОМЛИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (1918-1970). 
 Видатний український педагог радянського періоду. Народився у с 

Василівці Онуфріївського району Кіровоградської області, навчався в 
Кременчуцькому й Полтавському педагогічних інститутах. Працювати 
почав 17-річним юнаком у школах свого району. Коли почалася Велика 
Вітчизняна війна, був призваний на фронт, тяжко поранений. Після 
госпіталю працював директором школи в селищі Ува (Удмуртія), потім 
повернувся в Україну, 4 роки завідував райвно в Онуфріївці, а потім 20 
років був незмінним директором Павлиської середньої школи, де став 
кандидатом педагогічних наук, Героєм Соціалістичної Праці, членом-
кореспондентом Академії педагогічних наук, автором книг і брошур 
(усього близько 40), найголовнішими з них: "Духовний світ школяра"; 
"Праця і моральне виховання"; "Павлиська середня школа"; "Серце віддаю 
дітям"; "Батьківська педагогіка"; "Розмова з молодим директором 
школи" т. ін. 

 В.О.Сухомлинський продовжував втілювати ідеї класиків педагогіки 
(Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинського) про гуманізм, народність; 
у його педагогічному вченні відчувається вплив теорії вільного виховання, 
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хоча в умовах післявоєнної дійсності воно, це вільне виховання, могло 
практикуватися в наших школах надзвичайно обмежено. Школа, вважав 
В.О.Сухомлинський, має стати для дитини джерелом радості, 
позитивних емоцій.  

 Педагогіка В.О.Сухомлинського - це наука про ненасильницьку 
форму навчання, про виховання лише добрим словом і ділом. У цьому він 
випередив усю радянську педагогіку, яка проголосила своїм першим 
постулатом вимогливість, не дуже дбаючи про те, якими методами ця 
вимогливість досягається. 

 Талановитий педагог надавав величезного значення розвитку 
творчості школярів, упровадивши складання простеньких казок у 
молодших класах і технічну й літературну творчість - у старших, вважав, 
що слід усіляко стимулювати мислительну діяльність учнів, розвивати їхні 
інтереси. 

 Особлива увага в системі Сухомлинського приділялася трудовому 
вихованню: праці в саду і теплиці, у майстернях і в полі. Як гуманіст, 
В.О.Сухомлинський не відправляв у спецшколи учнів з фізичними вадами, 
вони вчилися в його школі разом з усіма дітьми, а це благотворно впливає і 
на хворих, і на здорових дітей, виховуючи в них милосердя. 

 В.О.Сухомлинський був палким прихильником народної педагогіки. 
"Народ - живе, вічне джерело педагогічної мудрості"', - говорив він. Його 
педагогіка спирається передусім на надбання української народної 
педагогіки, принципи і методи якої він засвоїв з дитинства у батьківській 
хаті. 
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ІV. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОЛТАВЩИНІ 
  

Програма спецкурсу «Організація роботи по програмі «Основні 
орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітнього 

навчального закладу України» 
 
Для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-

організаторів, вихователів ГПД, шкіл-інтернатів, класних керівників  
(Всього : 4 години: лекція 2 години, практичне заняття 2 години) 
 
Лекція. «Організація роботи по програмі «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-12 класів загальноосвітнього навчального закладу 
України» 

План 
І. Концептуальні підходи основних орієнтирів виховання учнів 1-12 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України. 
1. Духовно-моральне положення в державі. 
2. Мета та принципи виховання. 
3. Основні принципи виховання: національної спрямованості, 

культуровідповідності, цілісності, суб’єктно-суб’єктної взаємодії, 
адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості, 
особистісної орієнтації, превентивності, технологізації. 

4. Зміст виховання: 
– ціннісного відношення до суспільства і держави; 
– ціннісного відношення до людей; 
– ціннісного відношення до природи; 
– ціннісного відношення до праці; 
– ціннісного відношення до мистецтва; 
– ціннісного відношення до себе. 
ІІ. Пояснювальна записка. 
Мета програми – створення цілісної моделі виховної системи на  
основі національних загальнолюдських цінностей як орієнтира для 

проектування моделей виховної системи в загальноосвітніх навчальних 
закладах України. 

Завдання програми. 
ІІІ. Вікові особливості учнів: початкова школа, основна школа, 

старша школа. 
 
Практичне заняття. 
Зміст виховної діяльності: 
1.Ціннісне відношення до суспільства і держави 
Початкова школа, основна школа, старша школа: 
Виховні досягнення, тематичний зміст виховної діяльності. 
 

2. Цілісне відношення до сім’ї, роду, людей 
Початкова школа, основна школа, старша школа: 
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Виховні досягнення, тематичний зміст виховної діяльності. 
 

3. Цілісне відношення до природи 
Початкова школа, основна школа, старша школа: 
Виховні досягнення, тематичний зміст виховної діяльності. 
 

4. Цілісне відношення до праці  
Початкова школа, основна школа, старша школа: 
Виховні досягнення, тематичний зміст виховної діяльності. 
 

5. Цілісне відношення до мистецтва 
Початкова школа, основна школа, старша школа: 
Виховні досягнення, тематичний зміст виховної діяльності. 
 

6. Цілісне відношення до себе 
Початкова школа, основна школа, старша школа: 
Виховні досягнення, тематичний зміст виховної діяльності. 
 
Ключові слова: 
Концептуальні підходи: ціннісне відношення особистості до 

суспільства і держави, ціннісного відношення до людей; ціннісне 
відношення до природи; ціннісне відношення до праці; ціннісне відношення 
до мистецтва; ціннісне відношення до себе. 

 
Питання для самоконтролю: 
1. Розкрити основні принципи виховання. 
2. Зміст виховної програми «Основні орієнтири виховання». 
3. Мета та завдання програми«Основні орієнтири виховання». 
4. Структура виховної моделі національного виховання в 

рамках програми «Основні орієнтири виховання» вашого 
навчального закладу. 

5. Скласти орієнтовне планування виховної роботи по одному із 
запропонованих ціннісних напрямків:  

ціннісне відношення особистості до суспільства і держави, 
 ціннісного відношення до людей; 
 ціннісне відношення до природи;  
 ціннісне відношення до праці; 
 ціннісне відношення до мистецтва; 
 ціннісне відношення до себе. 
 

Література 
1.Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітнього 

навчального закладу України», Тернопіль, навчальна книга. – Богдан. – 2008. 
2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 Кн. Особисто орієнтований підхід: 

науково-практичні засади. К: Либідь. – 2003.  
3. Виховні бесіди: 9-11кл. / Упор. Л.Шелестова, Ю. Царенко. – К.: Ред. 

загальнопед. Газет, 2004. 
4. Години спілкування в початковій школі /Упор. поряд. О.Кондратюк, 

О.Кравчина. К:– Вид. дім «Шк. Світ», Вид. Л.Галіцина, 2006. 
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Рекомендації щодо організації виховної роботи та роботи з 
батьківською громадськістю у загальноосвітніх навчальних закладах 

 
 Державна політика щодо організації виховання дітей та учнівської 

молоді у 2008-2009 навчальному році регламентується Програмою 
“Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України” (затверджена наказом МОН України від 
17.12.2007 №1133). Вона надрукована у журналі “Практика управління 
закладами освіти” № № 2,3,4 2008р. Метою програми є створення цілісної 
моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських 
цінностей як орієнтованої для проектування моделей виховних систем у 
загальноосвітніх навчальних закладах України. У Програмі визначені 
орієнтири для роботи з конкретними класними колективами.  

 Рекомендуємо обговорити Програму “Основні орієнтири виховання 
учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України” на 
серпневих конференціях (нарадах, методичних об'єднаннях), педагогічних 
радах та батьківських зборах. Визначити програмні завдання для кожного 
навчального закладу, вчителя, класного керівника, керівника гуртка, 
вихователя. 

 Впроваджуючи програму педагогічним колективам слід 
реалізовувати її відповідно до розроблених змістових ліній та виховних 
досягнень, зазначених у програмі, проявляючи ініціативу, гнучкість, 
творчий підхід. Щоб більше зацікавити дітей та допомогти їм розкрити 
свої потенційні можливості, нахили і здібності, потрібно варіювати форми 
і методи діяльності, враховуючи специфіку умов, можливостей, змісту 
виховної роботи навчальних закладів. 

 Сьогодні освіта потребує творчого педагога з високим рівнем 
методичної культури, якому властиві такі риси: творча самостійність, 
ініціативність, жадоба до пізнавальної діяльності, нестандартний підхід до 
справи, активна пошукова діяльність; високий рівень самоорганізації, 
наполегливість, працездатність, відповідальність; потреба у 
самовихованні, формуванні досвіду духовного та професійного 
вдосконалення тощо.  

Головними завданнями інформаційно-методичної роботи з 
розвитку творчості педагогів, які займаються виховною роботою 
можуть бути:  

• поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація 
раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до розвитку 
національної системи освіти, створення інноваційних виховних систем; 

• вивчення теорії методики навчання й виховання, психології, 
досягнень науки з певного напрямку, оволодіння сучасною методологією; 

• упровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних 
розробок, кращого досвіду, сучасних педагогічних технологій; 
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• систематичне інформування педагогів-вихователів про нові 
орієнтації щодо змісту, методики виховання, вивчення державно-
нормативних документів про освіту; 

• спонукання та сприяння виробленню в педагогів-вихователів 
бажань і вмінь, навичок самоосвітньої роботи з метою безперервного 
підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності, 
педагогічної та методичної культури; 

• активізація та розвиток творчих здібностей педагогів, формування в 
них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та 
експериментальною роботою; 

• допомога у творчий розробці планів роботи, виховних заходів 
тощо. 

Головне завдання методичної роботи — допомогти педагогу-
вихователю в особистісно-професійному розвитку, створенні умов для 
формування в нього здатності набувати нового досвіду на основі 
цілеспрямованого творчого та критичного мислення, визначення 
особистісних підходів, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї 
для вдосконалення власної педагогічної практики. 

Ця діяльність складається з кількох етапів. 
Перший етап. Попередня підготовка та планування. Починається з 

відбору ідей та їх оцінювання на основі порівняльної експертизи за такими 
параметрами: актуальність нововведення; результативність; творча 
новизна; методична розробленість ідеї; рівень потреб та інтересів різних 
груп педагогів стосовно новації; умови, необхідні для реалізації ідей. 
Потім планується діяльність із метою розв’язання проблеми. 

Другий етап. Теоретична та методична підготовка кадрів до 
застосування нововведень. Планується проведення лекцій, надання 
рекомендацій щодо самоосвіти, організація постійно діючого семінару. 

Третій етап. Методичне керівництво діяльністю педагогів-
вихователів із засвоєння та практичного застосування нових ідей 
(створення нового досвіду). На цьому етапі організовується діяльність 
педагогів з оволодіння практичними вміннями, створюється педагогічна 
технологія. 

Методичну роботу можна планувати й організовувати як роботу 
педагогічних студій. Педагогічна студія — це творчий колектив 
однодумців, взаємодія яких дозволяє вирішити такі задачі: 

• підвищити пізнавальну активність, зацікавленість у професійній 
діяльності; 

• розвити ініціативу, творчий потенціал педагогів-вихователів; 
• створити комфортне середовище для професійного зростання; 
• сформувати оперативні (ситуаційні) професійні вміння, що 

вимагають миттєвого реагування в певній ситуації. 
Структурування змістовного матеріалу кожної педагогічної студії 

можна будувати за такою схемою: 
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• визначити ключові педагогічні категорії, які необхідно засвоїти, 
виходячи з теми заняття; 

• вказати базові професійні вміння, які треба відпрацювати на даній 
студії; 

• провести відбір навчальних засобів, необхідних для розв’язання 
поставлених завдань. 

Програма кожної студії повинна включати певну кількість годин, у 
тому числі — лекції, методи активного навчання, практичні заняття, 
семінари, лабораторії, самостійну роботу, перелік знань і умінь, якими 
мають оволодіти педагоги. 

Педагогічні студії, наприклад, можуть бути такими: «Педагогічна 
майстерність»; «Творчий педагог»; «Формування ключових 
компетентностей учнів»; «Безпека життєдіяльності школярів»; 
«Соціальний захист дитинства»; «Творча діяльність учнів», «Організація 
дозвілля школярів з метою попередження правопорушень та 
бездоглядності серед школярів» тощо. 

Студія «Педагогічна майстерність», наприклад, може бути в 
чотирьох рівнях. 

Перший рівень — «стажер», для педагогів, які мають стаж роботи від 
3–4-х місяців до 1-го року. Другий рівень — «практик» (стаж роботи до 2-х 
років). Третій рівень — «спеціаліст» (стаж роботи від 2-х років до 5-ти). 
Четвертий рівень — «професіонал», «майстер» (стаж роботи понад 5-ти 
років).  

Звичайно, удосконалення майстерності педагога-виховника 
відбувається безпосередньо у процесі діяльності, а методичні заняття в 
педагогічних студіях лише допомагають у цьому. Тематика занять у 
педагогічних студіях повинна враховувати особливості та вимоги до 
організації виховної роботи з дітьми в сучасних умовах (особливої уваги 
приділити цим методичним рекомендаціям), а також перекликатися з 
проблемами, над якими працює педагогічна громадськість області, міста, 
району, а саме: 

• впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у вихованні 
дітей і молоді; 

• розвиток соціальної активності школярів через їх участь у 
діяльності дитячих громадських організацій та учнівському 
самоврядуванні тощо. 

 Доцільно рекомендувати методичним службам міст, районів 
відокремити методичне об’єднання вихователів ГПД від МО вчителів 
початкових класів і планувати та проводити роботу з урахуванням 
специфіки роботи саме вихователів ГПД, роблячи акцент на виховній 
роботі, ураховуючи пріоритети та проблеми, які перелічені вище. 
Особливого значення в управлінні розвитком творчості заступників з 
виховної роботи, класних керівників (вихователів), педагогів-
організаторів, керівників гуртків слід надати стимулюванню, заохоченню, 
організації творчого змагання, конкурсів професійної майстерності. 
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Рекомендуємо систематично на рівні міста (району), закладів освіти 
проводити конкурси «Кращий заступник з виховної роботи», «Кращий 
вихователь», «Кращий педагог-організатор», «Класний наш — класний» 
тощо. 

 Планування річної, щоденної роботи слід здійснювати за формами, 
які можуть бути розроблені творчими групами педагогів і затверджені 
рішенням методичного об’єднання (шкільного — для вихователів шкіл-
інтернатів, міського або районного — для педагогів-організаторів, 
вихователів ГПД, класних керівників). План роботи обов’язково повинен 
починатися з аналізу попередньої роботи, визначення виховної мети та 
завдань на наступний рік. Мета обов’язково має перекликатися з 
проблемою, над якою працює навчальний заклад. Розділи плану можуть 
варіюватись, ураховуючи особливості та пріоритети в роботі закладу або 
системи виховної роботи в місті, районі. Перед початком планування й 
організації роботи рекомендуємо класним керівникам, вихователям, 
педагогам-організаторам, керівникам МО цих категорій педагогів 
опрацювати сучасні державні, нормативні документи та науково-
методичну літературу. 

 У шкільних, міських (районних) методичних кабінетах доречно 
оформити тематичні виставки, стенди, папки з питань розвитку 
педагогічної творчості: «Творчі сходинки класних керівників 
(вихователів)», «Прелюдія до майстерності», «Пошук-досвід», 
«Нетрадиційні форми роботи» та ін. Необхідно використовувати всі 
можливості для поповнення методичних кабінетів періодичною фаховою 
пресою, новинками науково-методичної літератури. Належне місце в 
роботі педагогів-вихователів має посісти використання комп’ютерних 
технологій. 

 Велике значення в діяльності педагога-вихователя має його 
обізнаність із дитячими громадськими організаціями. Залишаючись 
явищем суспільним, дитячі й молодіжні об’єднання сьогодні здатні бути 
відносно самостійними чинниками розвитку особистості, суб’єктом 
виховання. Саме тут діти мають реальні можливості: оволодіти навичками 
співробітництва та вміння працювати в одній команді; цікаво та змістовно 
проводити дозвілля; навчитися справлятись із проблемами особистих 
взаємовідносин, грошей, уживання тютюну, алкоголю, наркотиків, 
насилля; мати досвід справлятись із ситуаціями соціального неуспіху, 
залишатись оптимістом та багато іншого, що необхідно для життєвої 
компетентності.  

 Діяльність педагога-вихователя буде найбільш продуктивною, якщо 
відпрацьована система виховної роботи у класі, групі. Стосовно побудови 
системи роботи, вивчення її результативності рекомендуємо книгу Н. В. 
Бухлової, Л. М. Мазуренко «Вивчення ефективності діяльності педагога-
вихователя» (видавництво «Основа», м. Харків, 2006), де пропонуються 
теоретичні та практичні матеріали з цього питання. Зауважуємо, що у 
професійній діяльності педагогів-виховників найбільші результати дає 
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використання прогресивних технологій і методів. Особливу значущість 
при цьому набуває метод проектів. Цей метод дозволяє школярам 
оволодіти вміннями побудови ланцюжка: від ідеї через цілі, завдання, 
«мозковий штурм» до реалізації та захисту свого проекту. Проектна 
діяльність заснована, перш за все, на розвитку самостійності учнів, гнучкої 
організації пізнавальних процесів. Засвоюється системний підхід до 
рішення різних, у тому числі й суто житейських завдань, які дозволяють 
найбільш ефективно формувати ключові компетентності учнів. Було б 
добре, щоб педагог знав і вмів організувати кілька справ-проектів, 
«ключових справ», якими можна захопити дітей у позаурочний час. Вони 
дають змогу інтегрувати різні рольові взаємодії в учнівському колективі. 
Це може бути своєрідним «ключем» до дитячих сердець. Проектна 
методика може бути успішно застосована і в організації методичної роботи 
з педагогами-вихователями загальноосвітніх шкіл. Проектна діяльність — 
це унікальний засіб навчання організації педагогічної діяльності. Досвід 
застосування цієї методики надрукований у збірнику “Проектування 
виховної системи у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини” 
(упор. Настенко Н.В., Полтава, 2008 ). Найголовніше, що дитячі громадські 
організації утверджують у дитини відчуття власної причетності до 
розвитку суспільства, держави; власної соціальної значущості та 
корисності. Для молодої української демократії діти, котрі проходять 
школу життя в дитячих громадських організаціях, є людським ресурсом 
стратегічної значущості. Вони організовані, знають що таке самоврядність 
і справжнє лідерство.  

Рекомендуємо приділити увагу поліпшенню взаємозв'язків із 
батьківською ту учнівською громадськістю.  

Методичним кабінетам: 
– познайомити педагогічні колективи з досвідом роботи м. 

Кременчука, який висвітлений у збірнику “Сім'я – територія без 
насильства. Третій обласний Форум батьківської громадськості” (упор. 
Настенко Н.В., Муліка К.М., Процько І.В., Полтава, 2008); 

–  прорекламувати: часопис для вчителів, батьків, дітей “Світ 
виховання” (періодичність виходу 6 раз на рік); науково-методичний 
журнал “Виховна робота в школі” (періодичність 1 раз на місяць), 
пізнавально-розважальний журнал для підлітків «Планета знань» 
(періодичність 1 раз на місяць (індекс 91442), які повністю присвячені 
питанням виховання особистості та організувати підписку на ці видання;  

– опрацювати з педагогами-виховниками відозву дитячого Форуму в 
інтересах дітей “Дитячий вклад в демократію” до керівників місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, всіх небайдужих та щирих душею дорослих ( 
м.Полтава - червень);  

 – обговорити з педагогами актуальні проблеми збереження 
репродуктивного здоров’я школярів; відповідального батьківства та 
безпечного материнства; поліпшення роботи в старшій школі щодо 
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організації позакласної виховної роботи; дозвілля підлітків; співпраці 
освітян з молодіжними, громадськими організаціями та товариствами; 
організації позаурочній, позашкільній роботи з підлітками 7-8 класів; 
превентивного виховання серед неповнолітніх; залучення школярів до 
волонтерського руху; європейської інтеграції тощо.  

 
Рекомендуємо дотримуватися таких функцій роботи школи з 

батьківською громадськістю:  
1. Ознайомлення батьків зі змістом і методикою навчально-

виховного процесу. 
2. Психолого-педагогічна освіта батьків. 
3. Коректування виховання в родинах окремих учнів. 
4. Взаємодія з громадськими організаціями батьків 

(батьківськими комітетами, шкільними радами, Радами за місцем 
проживання і на підприємствах, жіночими Радами військових організацій і 
так далі).  

У їх компетенцію може входити:  
– надання матеріальної допомоги окремим родинам і учням (через 

перерахування спонсорів, матеріальні відрахування і підприємств);  
– колегіальне рішення окремих питань життя школи, зв’язок з 

адміністративними і правоохоронними органами; допомога школі і класам 
у проведенні виховної роботи з учнями;  

– участь у роботі з батьками учнів (проведення батьківських 
зборів, конференцій, лекторіїв;  

 – надання матеріальної допомоги і моральної підтримки 
малозабезпеченим і багатодітним родинам; моральний і правовий вплив на 
батьків, що надбало ставляться до виховання дітей ті інші.) 

 
Формами взаємодії педагогів і батьків є: 
– батьківські збори (збори не повинні зводитись до монологу 

вчителя. Це взаємообмін думками, ідеями, суспільний пошук. Збори 
можуть проводитись у формі “круглого столу”, тематичної дискусії самих 
батьків із запрошенням спеціалістів, у яких зацікавлені батьки, 
консультацій з спеціалістами, зустрічей батьків з дітьми, конференцій-
міркувань та ін.);  

– батьківський лекторій, університет педагогічних знань; 
– тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей; 
–  презентації досвіду родинного виховання у засобах масової 

інформації; 
– диспут, дискусія; батьківський актив; 
Серед форм суспільної діяльності батьків і дітей варто використати: 
– форми пізнавальної діяльності (звіти знань, творчі звіти, дні 

відкритих уроків, свято знань та творчості, турніри, сумісні олімпіади, 
випуск предметних газет, засідання, звіти наукових товариств учнів, 
конкурси; 
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– трудової діяльності (оформлення кабінетів, благоустрій та 
озеленення шкільного дворика, посадка алей, створення класної 
бібліотеки; ярмарок-розпродаж сімейних поробок, виставки; 

– форми відпочинку (сумісні свята, підготовка концертів, вистав, 
перегляд та обговорення фільмів, вистав, проведення змагань, конкурсів, 
КВК, туристичних походів та зльотів, екскурсійних поїздок та ін.). 

 Незалежно від того, кого і чому ми навчаємо, що виховуємо, 
основне — це пошук оптимальних шляхів, які ведуть до успіху. Це 
можливо, якщо педагог-вихователь буде цікавим для дітей як людина, як 
особистість. І в цьому — найважливіший резерв оновлення педагогічної 
освіти. 

 
Рекомендуємо керуватися такою нормативно-правовою базою: 
- Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – 

К, 1994. 
- Закон України від 15.11.2001р. «Про попередження насильства в 

сім’ї». Указ Президента України від 17.04.2002.  
- Закон України «Про захист суспільної моралі» від 23.11.2003, 

№1296. 
- «Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст.», 2002  
- Конституція (Основний Закон України), 1996. 
 - Конвенція про права дитини. Постанова Верховної ради, 1991р. 
- Про затвердження Положення про класного керівника навчального 

закладу системи загальньої середньої освіти. Наказ МОНУ від 22.02.2000р. 
№122. 

- Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах України. Методлист МОН України від 
14.02.2004р. 

- Про посилення уваги до використання державної символіки у 
дошкільних, загальноосвітніх закладах. Методлист МОН України від 
25.02.2004р.  

- Методичні рекомендації щодо виявлення проявів та запобігання 
дитячої бездоглядності. Лист МОН України від 01.06.2004 р. 

- Обласна програма системи виховання учнівської молоді на період 
до 2012 року. Розпорядження голови ОДА 17.06.2001р. 

 - Орієнтовні посадові обов'язки педагога-організатора по роботі з 
дитячими об'єднаннями та організаціями // ІЗ МО України. – 1992. – 23 с. 

- Основні напрями діяльності класного керівника. Методичні 
рекомендації. // ІЗ МО України. – 1992. –№23. 

 - Основні орієнтири виховання учнів 1-12 –х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України (Програма). Затверджена наказом МОН 
України від 17 грудня 2007 року №1133.  

- Положення про класного керівника загальноосвітнього навчального 
закладу // ІЗ МО України . – 2000. – №19. 

- Програма педагогічної освіти батьків «Сім‘я і діти». Рекомендована 
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МОН України. Книга заступника директора з виховної роботи. – Харків, 
2006. 

- Про затвердження Державної програми підтримки сім‛ї на період 
до 2010 року. Постанова Кабміну від 19 лютого 2007 року №244. 

- Програма правової освіти населення області на 2007-2010 роки. 
Затверджено рішенням Полтавської обласної ради від 8.06.2007р. 

 
Література 
1. Бех І.Д. Виховання особистості. – К., 2003. 
2. Весняні свята /Упоряд.: Шелестова, Н.Черенко. – К.: Шк. світ, 2007. 
3. Виховання в школі /Упоряд. В.Варава, В.Зоц. – К. – 2003. 
4. Демянюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому 

навчальному закладі. Науково-методичний посібник.– Суми.–Вид «Артей», 2006.  
5. Кацинська Л. Довідник педагога організатора .– Рівне. –2001. 
6. Кацинська Л. Педагогічне управління виховним процесом .– Рівне, 2002. 
7. Книга заступника директора з виховної роботи: Довідково-методичне 

видання /Упор. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва, Харків, 2006. 
8. Книга класного керівника: Довідково-методичне видання /Упор. 

С.В.Кириленко, Харків, 2006.  
9. Методичні рекомендації щодо організації системи виховання учнівської 

молоді у навчальних та позашкільних закладах освіти. – Полтава. – 2002. 
10. Народний календар. Посібник для педагогічних працівників / Уклад. 

Матвієнко П.І., Мирошниченко В.І., Полтава, ПОІППО, 2003.- 163 с.  
11. Робоча книга педагога-організатора /Упор. Л.Глазунова. – К, 2006. 
12. Сорока Г. Планування та аналіз виховною роботою в школі. – Харків, 2003. 
13. Щербань М. Національне виховання в сім’ї. – К, 2000. 
14. Юзефик Л. Організація роботи з батьками. – Тернопіль, 2002. 
 
Рекомендуємо літературу, яка знаходиться на сайті інтернету 
www.loippo.lg.ua – Інноваційність сучасного процесу виховання 

школярів. (О.М. Рудіна). 
insocom.khmelnitskiy.ua – Національне виховання. Про сутність 

виховання підростаючого покоління. Концепція виховання молодших 
школярів. 

orfhodoxy.org.ua – Морально-духовне виховання школярів у сучасній 
системі освіти. 

www.dissrtant.com.ua – Трудове виховання школярів в умовах 
соціокультурного простору села. 

fineref.narod.ru – Фольклор як засіб морально етичного виховання 
молодших школярів. 

pedagogika.ua – Фізичне виховання школярів. 
Патріотичне виховання школярів 
refkurs.narod.ru – Патріотичне виховання молодших школярів в 

позаурочний час. 
kursak.cepbic.com – Виховання в молодших школярів культури 

виховання. 
patrio.vychovan.uol.ua – Патріотичне виховання підлітків – молодь в 

табір запрошують. 
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library.mk.ua – Демидова І.Ю. Національно-патріотичне виховання 
молодших школярів // Позакл. час. – 2002. – №21.Моральні засади 
українського козацтва, як джерело національного виховання школярів на 
уроках української літератури. 

Правове виховання 
chl.kiev.ua – Ґудзь І. Правове виховання школярів. 
Антинаркотичне виховання молодших школярів 
diplom.library.if.ua – Антинаркотичне виховання школярів. 
www.loippo.lg.ua – Інноваційність сучасного процесу виховання 

школярів. (О.М. Рудіна). 
Виховання підлітків 
pedagogika.at.ua – Виховання підлітків. 
refkurs.narod.ru – Система морального виховання підлітків. 
ref.ua.narod.ru – Морально-правове виховання підлітків. 
conference.mdpu.ua – Моральне виховання підлітків у середніх 

школах. 
pld.org.ua – Виховання підлітків із проблемної сім`ї. 
ua.referats.ua – Статеве виховання підлітків. 
www.actref.ru – Методика розслідування хуліганства, результати 

анкетування, обслідування підлітків в сім`ї. 
diplomz.com.ua – Злочини серед неповнолітніх. Недоліки виховання. 
ccc.kiev.ua – Антикорупційне виховання підлітків у школі. 
archive.kraina.org.ua – Програма – «Молодість, професіоналізм, 

патріотизм, толерантність -Україні». 
Методика виховання 
reseraty.com.ua – Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім`ї. 
www.library.edu-ua – Бібліотека ім. В.О. Сухомлинського. Методика 

виховання шкільного колективу. 
Методичні рекомендації з виховання 
stsg.ho.com.ua – Поради класним керівникам. 
uruditfar.narod.ru/documentu/instrdoc/d55htm – Методичні 

рекомендації щодо організації виховання. Рекомендації МОН – 2001р. 
www.pleyady.kiev.ua – Видавництво «Плеяди». Статті. Методичні 

рекомендації 2007/2008 рр. Виховна робота. 
www.osnova.com.ua – Видавнича група «Основа». Книжкові додатки. 

Практичні рекомендації й методичні поради для заступників з виховної 
роботи. 

telmanovo.narod.ru/metod/ivdhn-l.htm.-lllkp – Посадові інструкції з 
виховної роботи заступнику директора, класним керівникам, керівникам 
гуртків. 

citizen.org.ua – Молодь діє: молодь самоврядує. Досвід роботи 
виховної системи НВК «Паросток». 

privatzbs.narod.ru/pedagogika.htm – Педагогіка. Виховні роботи в 
школі за методом В.О. Сухомлинського. Виховний вплив колективу. 
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undp.org.ua – Методичні рекомендації щодо проведення уроку 
толерантності для підлітків 12-14 років. 

Пласт, скаут 
www.stb.ua – Телеканал СТБ: Українські пластуни. Міжнародна 

організація скаутів «Пласт». 
www.plast.org.ua – Українські скаути відзначають 94 – річницю 

створення Пласту – 5 канал. Новини. 
library.kharkov.ua – Українська державна символіка. I вип. 

«Прапорові барви України». Скаутські організації, Пласт. 
www.grinchuk.lviv.ua – Дитячі громадські організації та фізичне 

виховання школярів. Спорт-просвітницька організація «Пласт». 
sumyrk.org.ua – Рідний край. Сприяння дитячих та юнацьких 

організацій, що проводять патріотичне виховання – скаути, пласт, юні 
козаки. 

www.siver.com.ua – 12 квітня – День заснування Пласту. Скаути, 
піонери та Пластуни. 

Дитячо-юнацькі організації 
http:berezne.libr.rv.ua – ДЮО «Краяни», «Джура». 
http:insocom.khmelnitskiy.uа – Педагог-організатор про ДЮО, 

організації художньо-естетичного спрямування. 
grinchuk.lviv.ua – Дитячі і громадські організації та фізичне 

виховання школярів. 
kozactvo.org.ua – Українське Реєстрове Козацтво - Всеукраїнська 

громадська організація. 
http://galicia.org.ua – Полтавська ДЮО «Крок». 
http://dcp.org.ua – Козацтво на марші. 
http://hard-cityat.ua – Новобузька районна ДЮО «Веселка». 
http:/www.meria.sumy.ua – Громадські організації. Курінь «Сумська 

Січ». 
http:/www.future.com.ua – Молодь, за якою майбутнє. Молодіжна 

громадська організація. 
http://plast.org.ua – Пластовий форум. 
fineref.narod.ru – Фольклор як засіб морально етичного виховання 

молодших школярів. 
http://childrensudc.narod.ua – Білоцерківська міська громадська 

організація. Дитячий фонд. – Програми. 
http://umoloda.kiev.ua – Україна молода.  
Педагог-організатор 
http://siniava.com.ua – Посада. 
www.ukr.univer.kharkov.ua – Адміністрація школи, взаємодія з 

позашкільними закладами. 
shkola2.volodymyr.com.ua – Педагог-організатор ЗОШ №2. 
www.obolonrda.gov – Підліткові клуби. 

Настенко Н.В., методист відділу методики виховання 



 

 64

Про проведення інформаційної хвилинки «Тиждень моєї України»  
Лист Управління з питань внутрішньої політики ОДА від 12.11.08 

№03.04.05/ 1212 
  
За дорученням заступника голови облдержадміністрації Мякушко 

Н.С. з 25.11.08 р. а загальноосвітніх навачльних закладах області 
впроваджується проведення інформаційної хвилинки «Тиждень моєї 
України». 

 Захід планується проводити щопонеділка за 15 хвилин до початку 
першого уроку. Місце зібрання має визначити адміністрація 
загальноосвітнього навачльного закладу в залежності від умов (наявності 
актової зали, рекреацій, холів, клансих кімнат та кількості учнів). Готувати 
матеріали для проведення заходу можуть педагоги, учні, батьки. Особливу 
роль для кількісної підготовки відіграє шкільна бібліотека. 

 
Орієнтовні напрями для інформаційної хвилинки: 
1. Події тижня: народилися видатні діячі, святкується урочиста 

подія, відбулися події в Україні, полтавській області, місті, районі, 
населеному пункті. 

2. Державні, народні, релігійні, професійні свята. 
3. Повідомлення про заплановані заходи навачльного закладу на 

тиждень. 
Обов’язковою умовою для проведення має бути: 
1. На початку заходу звучить Державний Гімн України у 

виконанні хору ім. Г.Верьовки. Учні та вчителі співають Гімн. 
2. Відсутність політичної інформації та агітації. 
 
В.о начальника  
Головного управління освіти і науки                                    В.І.Дуброва 
 
 
Методичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх 

навчальних закладах області інформаційної хвилинки «Тиждень моєї 
України» 

 
У Національній доктрині розвитку освіти говориться, що «національне 

виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. 
Його головна мета – виховання свідомого громадянина, патріота, набуття 
молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних 
взаємовідносин. Головними складовими національного виховання є 
громадянське та патріотичне виховання». 

В умовах державотворення школа виконує найблагороднішу місію – 
виховання громадянина, високоосвіченої, висококультурної людини, 
орієнтованої на загальнолюдські цінності. Процес виховання є одним із 
головних пріоритетів освіти. 
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Сьогодні становлення молоді відбувається за умов реформування 
українського суспільства, ускладнення його соціальної структури, зміни 
ідеалів і цінностей, утвердження ідейного й морального плюралізму, що 
впливає на формування свідомості, духовності та культури. 

Загальний рівень культури молоді знижується, зникає інтерес до 
вселюдських цінностей, класичної літератури, музики, театру, знань. Водночас 
підвищується попит на масову культуру, зростає рівень злочинності, гостро 
постають питання жорстокості, насильства, поширення шкідливих звичок у 
молодіжному середовищі. Соціальні негаразди і труднощі сучасного життя є 
наслідком морального зубожіння, загальнокультурного невігластва, 
бездуховності. 

Отже, ситуація вимагає чіткого спрямування шкільного навчально-
виховного процесу на формування громадянської компетентності, політико-
правових знань і політичних умінь, гідності і відповідальності молодих людей, 
свідомих демократичних принципів співжиття і пріоритетів прав людини, а 
також формування зв'язків з реальним світом, уміння діяти, спрямування на 
реальну життєдіяльність. Молодь має отримувати практичні знання та уміння і 
при цьому усвідомлювати їх корисність.  

Аналіз сучасної шкільної практики показує, що значна частина педагогів 
переконана в тому, що становлення патріотизму, національної самосвідомості 
юних громадян має стати центральним нервом усієї діяльності школи, а 
недостатня увага до цього надзвичайно важливого аспекту сприяє 
поглибленню духовної кризи молодих поколінь. 

 Однак значна частина школярів проявляють пасивність до подій, що 
відбуваються в державі, області, навчальному закладі; не знають слів 
Державного Гімну України або не бажають його виконувати, тому що він 
звучить здебільшого лише на свята Першого та Останнього дзвоника, 
випускного вечора. 

Головне управління освіти і науки, Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, обласні 
позашкільні навчальні заклади постійно вживають заходів для активізації та 
поліпшення громадянсько-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 
на Полтавщині. 

Патріотичне виховання здійснюється шляхом встановлення і підтримки 
балансу державного, сімейного і громадянського виховання, формування 
різноманітних виховних систем, сучасного досвіду українського народу, його 
історико-культурних традицій, духовності, моралі, ідеології. 

Патріотизм (від грецького patriotes – батьківщина, вітчизна) – любов до 
батьківщини, до вітчизни; одно з найбільш глибоких почуттів, закріплених 
віками.  

 Відомо, що патріотизм завжди має конкретно-історичну форму вияву 
причетності окремого індивіда до відповідної спільноти людей.  

Тому доречним буде розпочинати навчальний тиждень проведенням 
інформаційної хвилинки «Тиждень моєї України». 
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Рекомендуємо захід проводити щопонеділка за 15 хвилин до початку 
першого уроку. 

Місце зібрання має визначити адміністрація загальноосвітнього 
навчального закладу в залежності від умов (наявності актової зали, рекреацій, 
холів, класних кімнат та кількості учнів). Наприклад – загальношкільна 
лінійка, лінійка по паралелях, по змінах або інформування у класних кімнатах. 

Готувати матеріали для проведення заходу можуть: педагоги, учні, 
батьки. Це можуть бути: вчитель історії, черговий вчитель, заступник 
директора з виховної роботи, педагог-організатор. Особливу роль для якісної 
підготовки відіграє шкільна бібліотека. Рекомендуємо оформити у цьому 
приміщенні змінну виставку «Тиждень моєї України», де може бути 
розміщена різноманітна література та періодика, учнівські пошукові та наукові 
роботи тощо.  

Варто залучити до проведення інформаційної хвилинки: директора 
навчального закладу та його заступників, педагога-організатора, класних 
керівників, учнівських актив; використати Інтернет-ресурси. 

 
Орієнтовні напрями для інформаційної хвилинки: 
1. Екскурс в історію (народилися, святкується, відбулися події…) 

України, Полтавської області, міста, району або села. 
2. Державні, народні, релігійні, професійні свята.  
3. Повідомлення про заходи навчального закладу на тиждень. 
 
Обов’язковою умовою для проведення має бути: 
3. Звучання Державного Гімну України у виконанні хору ім. 

Г.Верьовки, підспівування учнями та вчителями на початку заходу. 
4. Відсутність політичної інформації та агітації. 
Завершувати інформаційну хвилинку рекомендуємо її організаторам 

налаштувати учнів та вчителів на добрі справи, позитив на тиждень.  
Як приклад, озвучення тексту повчання Володимира Мономаха 

дітям» 
 
 Повчання Володимира Мономаха 
Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. 
Зміцнюй тіло і душу, просвітлюй розум. 
Працюй так, щоб після тебе нічого нічого не переробляли. 
Будь завтра кращим, ніж ти є сьогодні. 
Не давай сильним принижувати слабких. 
Не залишай хворих, не зебувай про бідних. 
Не має гордині ані в розумі, ані в серці. 
Пізнавши все добре, пам’ятай а чого не знаєш – тому навчайся. 
Живи для Батьківщини т алюби людство. 
(Великий Князь Київської Русі Володимир Мономах (1053-1125)  
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Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї України» сприятиме 
формуванню громадянської компетентності учнів, вихованню справжніх 
патріотів своєї Держави, які здатні змолоду включитися і бути творчими 
учасниками розбудови суверенної України, захищати її, підносити 
міжнародний авторитет. 

За допомогою цього заходу школярі матимуть змогу бути більш 
поінформованими щодо подій в Україні, Полтавській області, районі, місті, 
селищі, шкільному житті.  

 
Нормативно-правова база: 
1. Про посилення уваги до використання державної символіки у 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 
навчальних закладах. Методичний лист Міністерства освіти і науки 
України від 25.02.2004 року № 1/9-86. 

2. Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах України. Методичний лист 
Міністерства освіти і науки України від 14.10.2004 року № 14/18.1-866. 

3. Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді. Указ 
Президента України від 3.07.2008 р. № 612. 

4. Про захист суспільної моралі. Закон України від 23 листопада 
2003 року №  1296-ІV. 

5. Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента 
України від 17 квітня 2003 року № 347/2002.  

6. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України. Програма. – Київ, 2007. 

 
Література: 
1. Актуальні проблеми становлення і розвитку національної школи. – Київ: 

«Хрещатик», 1992. – 110 с. 
2. Антологія краєзнавства Полтавщини: науково-методичний посібник / За 

ред.. П.І.Матвієнка. – Полтава: ПОІППО. – 2002. – 236 с. 
3. Громадсько-патріотичне виховання учнівської молоді: здобутки та проблеми 

освітян Полтавщини / Упор. Настечко Н.В., Сліпак В.О. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 96 с. 
4. Сокол. А.В., Конечна О.М. Моя країна – Україна. – Чернігів: «Деснянська 

правда», 2004. – 64 с. 
5. Православні свята. Розповіді для дітей / Упор. Н.М. Трубило. Чернігів: 

«Деснянська правда», 2004. – 32 с. 
6. Народний календар: посібник для педагогічних працівників / Укл.: 

Матвієнко П.І., Мирошниченко В.І., Тарасовська Л.Г. – Полтава: ПОІППО, 2003. – 235 
с. 
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Методичні рекомендації «Організація інформаційно-просвітницької 
роботи з подолання гендерних стереотипів і формування гендерної 
культури серед учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

Лист ПОІППО 15.12.2008 р. №2378 
  
 Останніми десятиліттями ООН пильну увагу приділяє становищу 

жінки у суспільстві, гендерним стосункам чоловіків і жінок. Як відомо, 
поліпшення умов життя однієї статті призводить до дискримінації іншої. 
Демократизація у суспільстві неможлива без гендерної демократії, яка є 
стратегією ХХ1 століття.  

 У зв’язку з цим, рекомендуємо розпочати активну просвітницьку 
діяльність серед учнівської молоді. Ми ставимо на меті не просто підняти 
проблему гендерної рівності, а розтлумачити її справжню суть, навчити 
молоде покоління в цілому, і хлопців і дівчат як правильно співіснувати, 
поважати одне одного та підготувати їх до професійного життя. 

 Гендер – соціально-рольовий статус особистості, який визначає 
соціальні можливості в освіті, професійній діяльності, становленні до 
влади, сексуальності, а також сімейні ролі та репродуктивну поведінку. На 
відміну від біологічних понять статі, гендер відображає соціальну сутність 
людини, її роль та значимість у соціумі. У справді демократичному 
суспільстві створюється система гендерної демократії, рівних 
можливостей обох статей, яка закріплюється законодавчо. 

 Проте реалізація принципу гендерної демократії покладається не 
лише на державу, але й на усе суспільство, в т.ч. передусім – заклади 
освіти та громадські організації. У такому поєднанні визначається реальна 
гендерна культура суспільства, яка передбачає повагу до статево-рольових 
цінностей кожної людини та забезпечення відповідних її потреб. 

 Слово „ґендер” вперше було використано Енн Оклі та іншими в 70-
ті роки нашого століття для опису соціально визначених характеристик 
чоловіків і жінок на відміну від біологічного визначення (стать). 
Розмежування цих понять стало надто актуальним, оскільки в соціумі рід 
занять кожної жінки й кожного чоловіка (або чого від них чекає 
суспільство), за винятком їхніх статевих функцій (так, у жінок це — 
вагітність, народження дитини та годування груддю), може змінитися і 
міняється з часом, а також залежно від змін суспільних та культурних 
факторів. Отож, щодо ґендеру — термін може здаватися „незвичним”, але 
саме поняття дуже тісно пов’язане з життям кожної людини. Можна 
сказати, що люди народжуються жіночої або чоловічої статі, а потім 
вчаться бути дівчатами та хлопцями, щоб згодом сформуватися у жінок та 
чоловіків, рівноправних членів суспільства. 

 Гендер як поняття відноситься до соціально набутої поведінки і 
очікувань, які асоціюються з обома статями. Тому, в той час як чоловіча та 
жіноча стать — це визначення біологічне, становлення жінки чи 
становлення чоловіка — процес культурологічний. Подібно расі і класу, 
ґендер — категорія соціальна, яка виникає у великому розмаїтті нашого 
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життя і визначає наші суспільні стосунки з іншими людьми. Соціологи 
розрізняють стать і ґендер для того, щоб зосередити увагу на тому, ґендер 
— „феномен культури, а не біології.”  

  
 Гендер – це стратегія. Водночас, є одним із найменш вживаних 

термінів у навчальному процесі, вихованні, педагогіці. 
 Виховній роботі притаманна фронтальність, однакові вимоги до 

дівчат і хлопців, без урахування їх психофізіологічних, моральних, 
психологічних особливостей. Не проводиться експертиза навчальних 
підручників та посібників, не розроблено рекомендацій і не підготовлено 
програми, які були б вільні від стереотипних уявлень про роль чоловіка та 
жінки на всіх рівнях освіти. 

 У радянській школі навчали тому, що всі ми, чоловіки та жінки, є 
однаковими і рівними. Цей стереотип мислення властивий батькам 
сьогоднішніх учнів, більшості вчителів, учнів. У роботі з батьками часто 
зустрічаємось з наслідками патріархального виховання в сім´ї.  

 Низький рівень гендерної культури в сім´ї, школі призводить до 
суспільних наслідків; гендерного дисбалансу у суспільстві, збереженню 
патріархальних стереотипів у сім´ї, підміни гендерного рівноправ’я 
боротьбою за декларативні права жінок, інколи шляхом дискримінації 
чоловіків, феміністичним «цькуванням» чи нігілізмом до протилежної 
статі. 

 Вчителю необхідно володіти гендерними вимірами і підходами у 
роботі з дітьми, сприяти їх гендерній соціалізації в межах етнокультурних, 
субкультур них, враховуючи статеві й сімейні стосунки. 

 Така соціалізація полягає у підготовці учнів до виконання ролей, 
пов’язаних зі статтю, толерантною взаємодією з особами протилежної 
статі у різних життєвих ситуаціях, видах діяльності. 

 З метою переорієнтації соціальної свідомості стосовно гендерної 
освіти, гендерного підходу у вихованні підлітків рекомендуємо у школі 
створити наукове підґрунтя, спланувати різні аспекти навчальної та 
виховної роботи, яка повинна реалізуватися як інноваційна технологія 
«Гендерна освіта, гендерна рівність».  

 Рекомендуємо орієнтовну тематику для проведення позаурочних, 
позакласних заходів з учнівською молоддю, методичних об‛єднань 
класних керівників, педагогічних читань: 

 «Усвідомлення проблем гендерної рівності серед учнівської 
молоді»; 

«Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи»; 
«Гендерна демократизація як гарантія рівних можливостей і прав у 

суспільстві»; 
«Соціальні проблеми крізь призму гендеру»; 
« Правове забезпечення рівності жінок і чоловіків», 
« Політична культура молоді: гендерний аспект», 
« Проблеми гендерної нерівності в освіті»,  
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«Гендерний підхід до проблеми. Здоров´я чоловіків і жінок як 
запорука здорової нації», 

« Участь жінок у громадсько-політичному житті Полтавщини», 
«Стан надання соціальних послуг жінкам, молоді, дітям на рівні 

територіальних громад». 
 Доцільним буде методичним кабінетам, навчальним закладам:  
– проведення районних(міських), шкільних ярмарок, на яких 

будуть презентуватися матеріали з гендерної проблематики; інформаційно-
просвітницьких акцій; конкурсів наукових учнівських робіт;  

– залучення школярів до розробки соціального проекту 
«Гендерна культура молоді»;  

– посилення демократичного голосу шляхом розвитку клубів за 
інтересами, в т.ч. дебатних, європейських; 

– залучення учнів до аналізу українського фольклору. 
 Рекомендуємо орієнтовний перелік класних годин для класних 

керівників, вихователів ГПД та шкіл-інтернатів: 
– для учнів 1-4 класів ( «Мій родовід», «Військовий літопис 

моєї сім´ї», «Що в імені твоїм?», « «Моя сім´я у фотографіях і спогадах», 
«Чоловіки нашого роду», « Традиції нашої сім´ї», «Про моїх близьких з 
любов´ю», «Руки матінки моєї», «Дороге слово – батьки»); 

– для учнів 5-6 класів ( «Знамениті прізвища України», 
«Материнська любов у фільмах і книгах», «Військові історії про 
материнську любов», «Мамині очі, татова посмішка», «Я пишаюсь своїм 
прізвищем», «Досягнення й перемоги мого краю»); 

– для учнів 7-8 класів («Мої права й обов’язки», «Про розкіш 
людського спілкування», « Вдивимося один в одного уважніше», 
«Хлопчик – юнак – чоловік», « Досвід батьків – приклад для 
наслідування», «Слова подяки й визнання», «Про мудрість, доброту і 
людську красу», «Традиції сім´ї у взаєминах чоловіка й жінки», «Краса 
зовнішня й чистота внутрішня», «Традиції виховання підлітка», «Правове 
виховання в сім´ї», «Про дружбу щиру і уявну»); 

– для учнів 9-11 класів («Вибір професії, думки розділилися…»,  
«Наслідки сексуальних відносин», «Як бути гідним своєї любові?», 

«Жінки-декабристи», «Любовні історії, які здригнули світ», «Долі жінок у 
країнах світу», «Свята й будні звичайної української сім´ї», «Кращі фільми 
про любов чоловіка і жінки», «Якою я бачу мою майбутню 
сім´ю?»,»Чоловік і жінка на війні. Невигадані оповідання», «Музика й 
література про вічну тему», «Сім´я в прислівях і казках, народних 
переказах», «Оповідання про людську стійкість», «Зразок сім´ї в релігіях 
світу», «Великі люди країни й світу», «Сучасна жінка: незвичайне 
інтерв´ю»).  

 Можна рекомендувати учнівському активу провести соціологічне 
опитування на тему «Ділова жінка очима чоловіків» та «Ділова жінка 
очима жінок» серед адміністрації школи, вчителів, батьків, знайомих, 
представників громадських організацій, різних верств населення. 
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 Процес виховання шкільної молоді повинен проходити з 
урахуванням статевої психології, статевих ознак гендерної демократії як 
основи співжиття обох статей.  

 Проблема гендерної нерівності залишається актуальною для 
українського суспільства, причому характерним є зростання усвідомлення 
цього явища і жінками, і чоловіками.  

 Рекомендуємо ознайомитися з досвідом Хорольського центру 
служб, дітей та молоді, який успішно реалізував проект «Виховання 
гендерної культури молоді» за фінансової підтримки Канадського 
Гендерного фонду, який надрукований у журналі «Соціальний працівник» 
за 2006, № 3, С. 23-26. 

Глосарій  
Гендер – поняття, що означає соціально-рольовий статус 

особистості, визначає соціальні можливості в освіті, професійній 
діяльності, відношенні до влади, сексуальності, а також сімейні ролі та 
репродуктивну поведінку. 

 
Гендерна культура – сукупність статево-рольових цінностей у 

сферах суспільного життя і відповідних їм потреб, інтересів і форм 
діяльності. 

 
Гендерні стереотипи – один із видів соціальних стереотипів, що 

базується на загальноприйнятих в суспільстві уявленнях про норми їх 
поведінки, мотивів і потреб. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі 
гендерні розбіжності і стають перепоною до змін стану справ в сфері 
гендерних відносин. 

 Література 
1. Мельник С., Білоус Я. Інтеграція основ гендерної освіти у навчально-виховний 

процес гімназії //Світ виховання. – 2007. – №4. – С.15.18. 
2. Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. –К.–2006. 
3. Гендерні аспекти європейського права. Досвід адаптації законодавства країн 

центральної та східної Європи. – К. – 2006. 
4. Тренінги виховання гендерної культури молоді //Соціальний працівник. –2006. 

– №3.–С.23.-26.  
 

 Настенко Н.В., методист ПОІППО 
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Методичні рекомендації з питань виховної роботи в освітянських  
оздоровчих закладах 

Лист ПОІППО від 20.05.08 №631 
  
Для дітей літній табір – відпочинок; для вихователів, педагогів – 

робота, нелегка, але, водночас, цікава та творча; для начальника 
оздоровчого табору – справа відповідальна і складна. 

Організовуючи виховну роботу в освітянських оздоровчих закладах 
педагогічні колективи області повинні планувати і будувати виховну 
роботу так, щоб кожна дитина відчула себе творчою особистістю, знайшла 
собі справу по душі; збагатилася духовно і відчувала себе комфортно. 

 При підготовці до літнього оздоровчого періоду педагогічним 
працівникам рекомендуємо опрацювати «Методичний збірник для 
організаторів літнього відпочинку дітей. Горизонти літа» // Шкільний 
світ.– 2008.– №13. У даному збірнику працівники освітніх оздоровчих 
закладів зможуть познайомитися з особливостями педагогічної діяльності 
в оздоровчих таборах, посадовими інструкціями працівників оздоровчих 
таборів, загальними правилами техніки безпеки, порадами вожатому, 
методикою організації планування, режимом табору, виданням газети, 
абеткою колективних творчих справ, ігровими програмами. 

 Виховна робота в освітянських оздоровчих закладах має базуватися 
на принципі гуманізму, що передбачає активне включення дитини у 
виховний процес на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої 
вимогливості та глибокої поваги до неї.  

Виховний процес з дітьми в таборі має поєднувати відпочинок, 
працю, спорт з пізнавальною, естетичною, оздоровчою діяльністю.  

Виховну роботу слід будувати на принципах добровільної участі 
дітей у різних справах, у вільному виборі ними занять. Необхідно 
створювати умови, що стимулюють творчий розвиток, ініціативу, 
кмітливість, активність дитини.  

Організовуючи виховну діяльність з дітьми педагогічні працівники 
повинні використовувати різноманітні форми виховної роботи, серед яких 
переважатимуть ігри на свіжому повітрі, конкурси, подорожі, свята, 
змагання, турніри. 

 Під час організації літнього відпочинку дітей раціонально 
використовувати базу загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних 
закладів та стаціонарних дитячих оздоровчих закладів. 

Обов’язково слід залучати до організованих форм відпочинку дітей і 
підлітків, які виховуються в неблагонадійних сім`ях, дітей схильних до 
правопорушень та поєднувати їх відпочинок із суспільно-корисною 
працею.  

 Радимо провести конкурс мальованих загадок, конкурс “Якби я був 
чарівником”, подорожі очні і заочні (для молодших школярів). Для дітей 
середнього та старшого шкільного віку рекомендуємо такі форми роботи: 
усні журнали, різноманітні вікторини, конкурси, турніри (конкурс пісні, 
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конкурс чарівників, конкурс на кращу розповідь, конкурс гумору та 
сатири, конкурс живих картин, конкурс-концерт “Загадка”, лицарський 
турнір, турнір “Всезнайок”, турнір веселих і кмітливих, ораторів, дискусію 
“Різні погляди на один факт”, відвертий діалог “Чого мені бракує в житті”. 

 У літній період в оздоровчому таборі головними масовими заходами 
є святкування Дня Конституції України та Дня Незалежності України, а 
також продовжується робота щодо вивчення історії своєї країни.  

В день цих свят радимо провести бесіди: “Моя рідна Україна”, 
“Наша Вітчизна Україна”, “Я громадянин України”, “Державна символіка 
Батьківщини”, “Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її Прапор і Гімн”, 
“Україно, соборна державо, сонценосна колиска моя”; тематичні бесіди: 
“Славні імена”, “Сучасна Українська держава і світ”; конкурс дитячого 
малюнка “Я малюю рідну неньку Україну”, “Сторінки героїчного 
минулого України”, “Україна в майбутньому”; виставку квітів “Україна в 
розмаїтті суцвіть”; концерт юних талантів “Козацькому роду нема 
переводу”; спортивний турнір “Козацькі розваги”. 

 Доцільно в освітянських оздоровчих закладах провести заходи щодо 
пропаганди поваги до сім'ї, батьків, родини, культури здоров`я, здорового 
способу життя.  

Виховна робота з дітьми повинна забезпечити дотримання ними 
режиму дня, порядку і чистоти приміщень, виконання санітарно-
гігієнічних умов. Особливо уважно треба організовувати виховну роботу 
по збереженню стану здоров`я дітей, профілактиці захворювань, безпеки їх 
життєдіяльності.  

Під час проведення пішохідних екскурсій звертати увагу на перехід 
дітьми автомобільних і залізничних магістралей, при цьому мати 
необхідну попереджуючу атрибутику. 

Успіх у роботі в оздоровчому таборі залежатиме від зацікавленості, 
наполегливості, любові до дітей, а також уміння пробудити ініціативу і 
самостійність своїх вихованців. 

 Діяльність табору має бути чітко регламентованою. 
Даємо поради щодо переліку, необхідних документів, необхідних 

для відкриття й організації роботи оздоровчих таборів. 
 
1.Нормативні документи держадміністрації.  
2.Накази: 
Наказ по закладу «Про організацію літнього оздоровлення». 
Наказ «Про роботу із запобіганням всім видам дитячого 

травматизму» 
3. Методичні та організаційні документи: 
– дозвіл РАЙ СЕС (санітарно-епідеміологічної станції) на відкриття 

оздоровчого табору; 
– списки дітей з довідками лікаря; 
– санітарні книжки працівників; 
– режим дня; 
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– план роботи табору; 
– списки дітей пільгового контингенту; 
– заяви батьків; 
– посадові обов’язки працівників оздоровчого табору; 
– журнал відвідування вихованцями оздоровчого табору; 
– щоденне меню. 
4. Запобігання травматизму. Охорона здоров'я 
– Інструкції з охорони праці під час літнього оздоровчого табору. 
– Куточок ОБЖ. 
– Журнал реєстрації інструктажу з техніки безпеки. 
– Інструкція про дії вихователів на випадок пожежі. 
– Інструкція про поточні заходи (екскурсії, подорожі, походи). 
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 Настенко Н.В., ПОІППО 
 

Про організацію виховної роботи в умовах 
 позашкільних навчальних  закладів 

  
 XI століття вимагає функціонального підходу до виховання, 

подолання педагогічних стереотипів, проведення випереджуючих 
експериментів зі створення перспективних виховних систем. Інноваційним 
баченням щодо розробки систем виховання є тенденція гармонійного 
поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, який повинен 
мати можливості для вільного саморозвитку, і самореалізації; суспільства, 
що зацікавлене у формуванні духовно-моральної особистості; держави, яка 
спрямовує свої зусилля на те, щоб діти зростали громадянами-патріотами, 
здатними забезпечити Україні гідне місце в цивілізованому світі. 

Виховання людини-громадянина - це творення майбутнього, 
проектування життєдіяльності кожної особистості, тому проблеми 
виховання в освітньому просторі України набувають особливої 
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актуальності. Наявність потужного виховного потенціалу та 
різноспрямований характер його вияву в залежності від певного типу 
навчального закладу окреслюють проблеми щодо існування оптимальної 
теоретичної моделі виховної діяльності для всіх навчальних закладів 
України. 

 Позашкільні навчальні заклади - просвітницька ланка, яка 
задовольняє майже всі соціальні і духовні потреби особистості, що 
формується. Особливої уваги заслуговує навчально-виховна робота у сфері 
позашкільної освіти України, де навчання повинно виступати засобом 
виховання. На сьогодні, смислова варіативність науково-методичного 
значення «навчально-виховний процес» спонукає до створення 
інноваційних розробок щодо певних проектів та моделей злагодженої 
взаємодії навчальної та виховної складових освіти України. 

 Значним досягненням у цьому напрямі є програма «Основні 
орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів України» (наказ МОН України від 17.12.2007 року №1133), яка 
є стратегічним нормативним документом для педагогічних колективів 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, в тому числі й 
оздоровчих (програма надрукована у журналі «Практика управління 
закладами освіти» № 2, 3, 4, 5, 2008р.). 

Тематичний зміст виховної діяльності програми складає науково 
обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та 
відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості. 
Змістовий спектр охоплює майже всі складові зростаючої Людини - від 
молодшого шкільного віку до учня старшого класу. Структура та науково-
методичне узагальнення виховних тематичних «зрізів» - ціннісне 
ставлення до себе, ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей, ціннісне 
ставлення до природи, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до 
мистецтва, ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави - 
відкривають експериментальну перспективу представникам 
освітянської галузі до знаходження сучасної універсальної виховної 
моделі. 

На сьогодні питання щодо вибіркової дії виховної системи за 
окремими напрямами майже повністю позбавляється своєї 
життєздатності. Комплексний підхід є своєрідним «ядром» для 
створення константного виховного простору для всіх навчальних 
закладів України, що може слугувати першим кроком до осягнення 
поки що теоретичної моделі виховної діяльності. 

Програма є орієнтовною для розробки і проектування моделей 
виховних систем навчальними закладами різних рівнів, для 
створення виховного простору району, міста, області в цілому з 
урахуванням регіональних і етнічних особливостей, специфіки, 
профілю, типу закладу та соціально-економічних умов регіону. Вона 
надає простір педагогічним працівникам і колективам для нових ідей, 
знахідок, відкриттів, оригінальних підходів, для стимулювання 
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педагогічної творчості. Для її практичного втілення необхідно 
використовувати всі можливості щодо удосконалення і збагачення 
виховного середовища і виховного простору закладу (району, міста, 
області). 

Прикладом моделювання виховного простору є позашкільні 
навчальні заклади Святошинського та Оболонського р-ну м. Києва. їх 
досвід було представлено в процесі проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Теорія і практика проектування 
перспективних виховних систем», яка була проведена Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України за участю Інституту педагогіки АПН України в грудні 2007 року. 

Створюючи виховний простір позашкільного навчального закладу та 
впроваджуючи власну модель виховної роботи, Дитячий оздоровчо-
екологічний центр Оболонського р-ну м. Києва тісно співпрацює із 
загальноосвітніми навчальними закладами, соціальними службами району, 
громадськими організаціями. 

 Підкреслюємо, що організація творчого виховного процесу, який 
би сприяв становленню особистості, потребує пошуків його моделей - 
проектування ситуацій, форм діяльності у цих ситуаціях, реалізації 
виховних досягнень через оптимальні форми діяльності вихованців. 
Тому для вирішення виховних задач педагогічні працівники і вихователі 
повинні підходити творчо-конструювати їх самі, намагаючись наблизити 
до змістового наповнення програми. 

Вважаємо за необхідне спрямувати діяльність позашкільних 
навчальних закладів з творчо-пошуковими цілями на реалізацію програми 
«Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України». 

Рекомендуємо: 
Позашкільним навчальним закладам: 
- довести програму до відома педагогічних колективів позашкільних 

навчальних закладів; 
- включити до планів методичної роботи обговорення проблем 

та визначення шляхів реалізації програми «Основні орієнтири 
виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
України»;  

- вивчати досвід роботи щодо створення перспективних виховних 
систем у позашкільних навчальних закладах; 

- зосередити свої зусилля на інтенсивний розвиток, 
структурування, впровадження моделювання виховних систем, пошук 
оптимальних шляхів впровадження педагогічних інновацій, починаючи 
з 2008/2009 навчального року; 
- здійснювати розробку навчально-методичної літератури з метою 
науково-методичного забезпечення програми.  
 

 Каліберда Г.А., методист ПОІППО 
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Про основні аспекти навчально-виховної роботи 
 в позашкільних  навчальних закладах області у розрізі Програми 
«Основні орієнтири  виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх  

навчальних закладів України» 
  
 Позашкілля Полтавської області має багату і нелегку історію 

розвитку різноманітної мережі позашкільних навчальних закладів, творчих 
учнівських об’єднань за інтересами. Воно зберегло традиції і досвід 
педагогів всіх поколінь і поступово створило регіональну позашкільну 
педагогіку. За довгі роки позашкільна освіта стала центром становлення 
юних талантів та обдарувань.  

 Педагогічна праця позашкільників є вагомим внеском у справу 
соціального, економічного, культурного, духовного і наукового розвитку 
нашої країни у вихованні активних, розумних, фізично і морально здорових 
громадян України. 

 Законодавча база у сфері позашкільної освіти постійно 
вдосконалюється, корегується відповідно до вимог сучасності. Державну 
політику та напрями її розвитку визначено у таких документах: Закон 
України «Про освіту» (1991), Закон України «Про позашкільну освіту» 
(2000), Закон України «Про загальну середню освіту» (1999), Закон 
України «Про охорону дитинства» (2001), Національна доктрина розвитку 
освіти (2000), Положення про позашкільний навчальний заклад (2001) 
тощо. 

 Правові, соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні 
засади позашкільної освіти визначено в Законі України «Про позашкільну 
освіту». Затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Концепція 
розвитку освіти в Україні» та Програма «Основні орієнтири виховання 
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» - є 
документами стратегічного значення: вони визначають філософію 
освіти, пріоритети і принципи, основні напрямки і механізми розвитку 
освітньої галузі на найближчі роки. 

 Педагогічні процеси, що відбуваються в сучасній освіті в цілому є 
характерними і для позашкільної освіти, це:  

 -  зміна змісту освіти, створення умов, за яких кожна дитина 
отримувала б можливість засвоєння нового, актуального досвіду взаємодії 
зі світом (модернізація освіти); 

 -   позашкільна освіта вважається сферою перспективних інвестицій 
(сучасні  батьки згодні витрачати до 30% сімейного бюджету на освіту 
дітей); 

 - сьогодні регіональні потреби (кадрові) все більшою мірою 
пов’язані із системою загальної, професійної та позашкільної освіти; 

 - закріплюється соціально-педагогічна традиція отримання 
обов’язкового «додаткового» мінімуму до освітянського стандарту за 
рахунок можливостей позашкільної освіти. 
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 Система позашкільної освіти тісно пов’язана із загальноосвітніми 
стандартами. Вона підпорядковується загальним тенденціям, що 
стосуються культурних і педагогічних процесів.  

 Сьогодні зростає кількість сімей, які шукають сприятливого, 
цікавого, перспективного освітянського середовища для своїх дітей. 
Батьки шукають не тільки комфортних або престижних закладів освіти, а 
такі установи, де взаємодія «дитина-педагог» побудовано на таких 
категорія, як: «діалог», «зайнятість», «супровід», «поле успіху і 
досягнень». У зв’язку з цим роль позашкільних навчальних закладів 
перетворюється на основну і взаємопов’язану складову освітнього 
простору. 

 Місія позашкільного навчального закладу сьогодні – це не тільки 
освітня послуга та інфраструктура дозвілля , а спеціально організований 
виховний простір соціальної взаємодії, спільного буття, в якому дитині 
надається можливість реалізувати себе.  

 В роботі позашкільних закладів акцент, безперечно, виховний. 
Стратегічними напрямками педагогічного впливу повинні бути: 

 - створення умов для виховання в дітей та молоді толерантності, 
здатності до діалогу; 

 -   розвиток громадянських якостей, патріотизму; 
 - реалізація форм і методів педагогічної взаємодії, які сприяють 

здоровому  способу життя; 
 -   профілактика асоціальної поведінки; 
 -   розвиток позитивної культурної самоіндентифікації особистості. 
 Основним об’єктом навчання і виховання в позашкільному 

навчальному закладі є конкретна дитина, її можливості, інтереси, 
психофізичні особливості, стан здоров’я. Відсутність примусу, свобода вибору 
заняття робить позашкільний заклад привабливим для дітей різного віку. 
Індивідуально-особистісний підхід реалізується на практиці, безпосередньо 
через спілкування, що є безцінним для розвитку особистості. 

 Враховуючи один із аспектів особистісно орієнтованого навчання, 
саме в позашкільних навчальних закладах можливо подолати традиційну 
суперечливість навчання між вимогами держстандартів щодо 
загальноосвітньої підготовки та потребами і інтересами особистості. Окрім 
того, система позашкільної освіти має величезний потенціал професійної 
орієнтації, допрофесійної підготовки дітей та підлітків. 

 Позашкільна освіта готує дитину до життя в сім’ї, громаді, країні, до 
роботи та творчості, до реалізації себе як особистості в суспільстві. Цьому 
сприяє особливе середовище позашкільного навчального закладу, широкі 
можливості реалізації компетентнісної освіти. 

 Компетентнісний підхід передбачає високу готовність вихованця 
позашкільного навчального закладу до успішної діяльності в різних 
сферах. 
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 Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві і 
соціальні ролі, випускник позашкільного навчального закладу має володіти 
певними якостями й уміннями: 

- бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватись 
у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці; 

- використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих 
проблем; 

- генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них 
відповідальність; 

- мати розвинену комунікативну культуру, уміти працювати в ко-
манді; 

- уміти запобігати будь-яким конфліктним ситуаціям та виходити з 
них; 

- уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних 
джерел, використовувати її для індивідуального розвитку і само-
вдосконалення; 

- дбайливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої 
цінності; 

- бути здатним до вибору серед численних альтернатив, що пропонує 
сучасне життя. 

 Важливою умовою реалізації компетентнісного підходу є про-
ектування освітньо-виховного процесу позашкільного навчального закладу. 

 Отже, компетентнісному підходу сприятиме: 
-  використання конкретних ситуацій життєдіяльності поза-

шкільного навчального закладу як моделі для відпрацювання ключових 
компетентностей, формування життєвої стратегії саморозвитку; 

- організація навчально-виховної діяльності учнів (вихованців, 
слухачів) на основі діяльнісного підходу та ігрової педагогіки, 
використання новітніх освітніх технологій; 

- поєднання освіти та управлінської підготовки через упровадження 
учнівського самоврядування. 

 Педагогічна технологія формування в учнів (вихованців, слухачів) 
ключових компетентностей вимагає певних нововведень у навчально-
виховний процес позашкільного навчального закладу та управління ним. 
Одним з них є навчальне проектування. Навчальне проектування повинно 
передбачати самостійну діяльність вихованців – індивідуальну, парну, 
групову, яку вони виконують протягом визначеного часу. Роботи, над 
якими працюють вихованці у межах проекту, спочатку осмислюються, 
обговорюються, потім визначаються шляхи їх утілення. Застосовувати під 
час роботи над проектами різні форми спілкування (бесіди, колективний 
пошук рішень, діалог, дискусія, міркування).  

 Виховання – це педагогічна взаємодія дорослих і дітей, створення 
дорослими оптимальних умов для реалізації дитиною свого природного 
потенціалу. Проблема виховання – вічна категорія, під впливом якої людина 
перебуває все своє життя.  
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 Педагог – ключова фігура у вирішенні всіх завдань будь-якої реформи 
освіти, тільки він може впливати на якісну зміну результатів діяльності 
позашкільного закладу. Сім’я і позашкільні навчальні заклади – два важливі 
інститути соціалізації дітей. Їх виховні функції різні, але для повноцінного 
розвитку дітей необхідна злагоджена взаємодія обох сторін. Треба знати, в 
яких сім’ях ростуть наші вихованці. Вплив сім’ї є головним фактором 
формування особистості дитини, і це слід враховувати в освітньому процесі. 

 Життя позашкільного закладу, його колективу – це життя кожного 
селища, міста, країни, народу з усіма радощами та бідами, досягненнями й 
проблемами. Це життя сьогодення. Нова Україна потонула в аморальності. 

 Змінити стиль впливу на дітей та підлітків; взаємодіяти, підтримувати, 
розуміти, сприймати, шукати індивідуальні й доцільні шляхи досягнення 
кожною дитиною особистісного «Я». Педагогічна підтримка означає спільне з 
дитиною визначення її особистих спрямувань, можливостей, шляхів 
подолання перешкод, проблем, які заважають підлітку зберегти свою людську 
гідність і отримувати бажані результати у навчанні, самовихованні, 
спілкуванні, способі життя. Якщо дитина у створеному дорослими освітньо-
виховному просторі не змогла розкритися, проявити свій потенціал, то це 
провина, педагогів. 

 Справжній педагог спрямовує свою роботу на кінцевий результат 
виховання і намагається: 

 -  розкривати найкращі якості учня, не ігнорувати його проблеми; 
 -  заохочувати ініціативу дитини; 
 - виховує відповідальність, закликає до самостійності, ініціативності, 

формування власної життєвої позиції; 
 Україна – держава багатонаціональна і багатоконфесійна. Виховувати у 

дітей уважне, толерантне ставлення до представників різних народностей і 
релігій. Не пишатися належністю до маси, уподібнюватися зграї та нести у світ 
жорстокість. А навчати вихованців розпізнавати і блокувати злість, дурість, 
агресивність навколишнього світу. 

 Саме позашкільні навчальні заклади мають усі можливості бути 
епіцентром виховної роботи в мікрорайоні, районі, місті. Є всі підстави 
стверджувати, що саме позашкільна освіта спроможна частково компенсувати 
недоліки у вихованні та розвитку дитини у сім’ї, загальноосвітній школі. 

Крім важливих освітніх функцій, позашкільні заклади повинні 
виконувати велику соціальну роботу, створюючи умови для занять у гуртках 
дітей з обмеженими можливостями (наприклад, танцювальний гурток для 
дітей із вадами слуху).  

 Позашкільна освіта, що збереглася на пострадянському просторі, - 
унікальне явище. Це не тільки оригінальна система допрофесійної підготовки, 
але й безмежна можливість прославити державу творчими, спортивними, 
винахідницькими досягненнями молоді, система виховання майбутнього 
громадянина держави.  

 Основною метою реалізації програм позашкільних навчальних 
закладів повинна стати організація навчально-виховного процесу, 
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посилення практичної спрямованості освіти, орієнтація на особистість, 
демократичність, конкурентно-спроможність особистості у світовому 
освітньому просторі, популяризація діяльності Малої академії наук, 
здобутків інтелектуально обдарованої учнівської молоді. 

 Методична робота повинна бути спрямована на впровадження 
сучасних педагогічних технологій у практику позашкільних навчальних 
закладів, програмно-методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу, надання конкретної, адресної методичної допомоги керівникам 
гуртків та секцій, підвищення їх професійної майстерності та кваліфікації, 
ознайомлення з міським, районним та обласним передовим педагогічним 
досвідом. 

 У діяльності гуртків повинна підтримуватись інтеграція різних 
напрямів та запровадження відповідних програм (наприклад, вихованці 
хору вивчають музичні дисципліни, оволодівають майстерністю 
драматичної пластики; дитячий театр мод та костюму проводить заняття з 
образотворчого мистецтва, моделювання, музики тощо). 

Каліберда Г.А., ПОІППО  
 
 

Методичні рекомендації «Про впровадження курсу «Християнська 
етика в українській культурі» (1-4 кл.)  

та регіональної програми факультативу для загальноосвітньої школи 
«Основи православної культури» (1-4 кл.)  

  
 У 2007- 2008 навчальному році в загальноосвітніх навчальних 

закладах області, як і в інших регіонах країни починається впровадження 
курсу «Християнська етика в українській культурі» (1-4 кл.) та інших 
предметів духовно-морального спрямування. Всі загальноосвітні навчальні 
заклади області, які підтвердили (за письмовою згодою батьків) включення 
у варіативну частину навчального плану предмета «Християнська етика в 
українській культурі» (1-4 кл.), отримують на 1 вересня 2007 року науково-
методичний супровід предмета (безкоштовно): навчальну програму, 
підручник, робочий зошит для учнів, методичний посібник для вчителів та 
компакт-диск музичного супроводу уроків «Дорогою добра», схвалених до 
використання в навчально-виховному процесі (Лист №1/11-4992 від 
14.08.06 Міністерства освіти і науки України). 

 Право на отримання освіти, в тому числі і в духовно-моральній 
сфері, є невід'ємним правом кожної людини. Право на освіту, свободу 
совісті кожної людини гарантовані Загальною декларацією прав людини 
(1948 р.), Міжнародними пактами про права людини (1966 р.), 
Конституцією України та іншими міжнародно-правовими і вітчизняними 
документами. 

 Міжнародні, європейські та українські правові документи дають 
підстави для здійснення заходів щодо реалізації права громадян України 
виховувати своїх дітей в межах культурно-історичної та релігійної традиції 
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за їхнім вільним вибором. Закон не обмежує цього права для жодного 
громадянина. Дії, які не суперечать чинному законодавству України та 
міжнародним правовим нормам, можуть вважатися дозволеними і 
можуть розраховувати на підтримку і сприяння з боку держави. В 
Україні об'єктивно існують всі підстави для введення в навчальний 
процес загальноосвітніх навчальних закладів предметів морально-
духовного спрямування. 

 Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України 
від 29 червня 2006 року, вивчення християнської спадщини українського 
народу має відбуватися в межах навчального предмету "Основи 
християнської етики". 

 Християнство є культуроутворюючим, смислоутворюючим 
елементом житія українського народу. Воно зіграло виняткову роль в 
історії нашої держави, житті суспільства, розвитку його культури, 
духовності та моралі. Сучасний українець, навіть якщо він сповідує 
принципи атеїзму або абсолютно байдужий до релігії, в переважній 
більшості випадків номінально залишається християнином за своїм 
менталітетом. 

 Найважливішою обставиною, що характеризує християнську 
етику, є те, що вона була і залишається духовно, морально, естетично 
значимою для українського народу. Ця обставина визначає 
необхідність її вивчення в наш прагматичний час. Познайомити 
підростаюче покоління з духовно-моральним світом християнства, його 
значенням в розвитку всіх сфер життя українського суспільства, в 
особистому житті людини — основна мета курсу християнської етики. 

 Навчальні предмети "Християнська етика в українській культурі" 
для молодших школярів та "Основи християнської етики" для учнів 
основної школи дозволяють вирішити кілька важливих проблем. 

 По-перше, подібні предмети не є навчанням релігії. Для вивчення 
основ християнського віровчення існують недільні парафіяльні школи, 
духовні навчальні заклади.  

 Принципова відмінність вивчення основ християнської етики як 
навчальної дисципліни від релігійного виховання полягає в тому, що уроки 
християнської етики передбачають отримання суми знань про 
християнство, в той час як релігійне виховання передбачає здійснення 
обрядових правил. В цьому полягає головне розмежування між 
навчальним предметом християнської етики і релігією як сферою 
самовизначення особистості в межах свободи совісті, гарантованої 
Конституцією України. 

 По-друге, вивчення таких навчальних предметів буде сприяти 
самоідентифікації особистості, формуванню відчуття приналежності до 
певної культурної традиції. Адже саме маргінальність значної часини 
нашого суспільства несе в собі багато соціально-культурних проблем. 
Сьогодні духовна криза молоді в багатьох випадках обумовлена саме 
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невизначеністю суспільних пріоритетів, їхнім відривом від національних 
основ, які утримують людину в межах традиційної моралі. 

 По-третє, побудова навчального курсу християнської етики така, що 
дозволяє вирішувати виховні завдання: виховання любові до Батьківщини, 
патріотизму, формування системи цінностей як мотивів поведінки. 

 По-четверте, навчальні предмети "Християнська етика в 
українській культурі" та "Основи християнської етики" не мають ознак 
місіонерства або прозелітизму. Вони є спробою зануритися в глибину 
власного культурно-історичного середовища, передати його велич і красу 
прихильникам інших традицій. 

 По-п'яте, ці навчальні предмети дозволять вирішити завдання 
формування світогляду, системи цінностей і переконань. 

 Досвід багатьох країн Європи, зокрема країн пострадянського 
простору - нових членів ЄС - Литви, Латвії, Естонії, свідчить про 
доцільність ознайомлення учнів у загальноосвітній школі з релігійними 
цінностями, моральними і культурними традиціям релігій, зберігаючи 
принцип добровільного вибору відповідного курсу. 

 Починаючи з 1992 року й дотепер в Україні накопичений значний 
досвід вивчення курсів духовно-морального змісту. Курс "Основи 
християнської етики" вивчається у школах Львівської, Тернопільської, 
Івано-Франківської, Рівненської, Кіровоградської, Дніпропетровської, 
Запорізької, Житомирської областей, м. Києві, Автономної Республіки 
Крим. Розпочата підготовка кадрів для викладання курсу "Християнська 
етика" в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, у 
Національному університеті "Острозька академія", у Полтавському ДПУ 
ім. В.Г. Короленка тощо. У школах м. Києва успішно викладається 
предмет "Християнська етика в українській культурі" для молодших 
школярів. 

 Також рекомендуємо для впровадження в загальноосвітні навчальні 
заклади та школи-інтернати області регіональну програму факультативу 
«Основи православної культури» для 1-4 класів (лист обласного 
управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 
№04-05/644 від12.04.2007р.), яка може бути альтернативною до 
попередньої прорами. 

 Нижче наводимо перелік міжнародно-правових актів, законодавчих 
актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України і Головного управління освіти і науки Київської міської 
адміністрації, обласного управління освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації щодо запровадження предметів духовно-
морального спрямування в систему освіти України.  
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Про відродження традицій християнської культури на Полтавщині 
 

 Сучасний період характеризується зміщенням акцентів стосовно 
відродження національних традицій, зростанням інтересу до традицій 
християнської культури українців. 

 З 2007- 2008 навчального року в загальноосвітніх навчальних 
закладах області, як і в інших регіонах країни розпочався Всеукраїнський 
експеримент з курсу «Християнська етика в українській культурі» (1-4 
кл.), який за останні роки можна сказати переріс в «навчальний проект». 
Загальноосвітні навчальні заклади області, які за письмовою згодою 
батьків підтвердили бажання вивчати факультативний курс «Християнська 
етика в українській культурі», отримали науково-методичний супровід 
предмета (безкоштовно): навчальні програми, підручники «Дорога Добра» 
( 1-й кл.), «Дорога Милосердя» (2-й кл.), які мають гриф Міністерства 
освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України від 
07.03.2008 року за №1/10-627), робочі зошити для учнів, методичні 
посібники для вчителів, компакт-диски музичного супроводу уроків. 

 Сьогодні в перших та других класах області вивчають курс 8 260 
дітей. 

 Враховуючи побажання батьків, учнів, досвід роботи педагогів, 
методичну базу та місцеві умови, окремі загальноосвітні навчальні заклади 
області ведуть також викладання факультативного курсу за регіональною 
програмою «Основи православної культури» (1-4) класи, яка розроблена 
науковцями та практиками Полтавщини. Таких шкіл небагато. Але цей 
факт говорить про поглиблений інтерес батьків до виховання своїх дітей на 
традиціях Православ´я. А школа, відповідно, беручи за основу 
Конституцію України та нормативні документи Міністерства освіти і 
науки України – виконує замовлення батьків. 

 У жовтні 2008 р. відбулися обласні педагогічні читання з теми 
«Християнські цінності та сучасна освіта». У роботі взяли участь кращі 
педагоги початкових класів, керівники РМО вчителів початкових класів - 
90 осіб. 

 На пленарному засіданні виступили: Сень О.О.,- спеціаліст відділу 
вищих навчальних закладів, кадрової державної служби та виховної 
роботи Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, 
Каліберда Г.А. - методист ПОІППО, Бєлкіна Е.В.- зав. кафедрою 
образотворчого мистецтва КМПУ імені Б.Г.Грінченка, співавтор 
навчально-методичних комплексів з курсу «Християнська етика в 
українській культурі» отець Лонгин, ігумен Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври, Лобач О.О.- к.п.н., доцент кафедри музики ПДПУ імені 
В.Г.Короленка, Фазан В.В.- асистент кафедри педагогіки та всесвітньої 
історії ПДПУ, клірик церкви Віри, Надії, Любові, вчителі-практики. 
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 Учасники переглянули мультимедіа-презентацію, два відеофільми з 
досвіду роботи членів ОСДГ; обговорили супровід викладання курсу 
«Християнська етика в українській культурі»; перспективи впровадження 
курсу у 3-4 класах; схвалили звернення до освітян Полтавщини та 
висловили надію на широке впровадження курсу за підтримки батьківської 
громадськості; отримали програму, друкований збірник «Джерело 
вічності» з основ православної культури та електронний варіант 
методичних матеріалів духовно-морального спрямування (програми, 
методичні поради для вчителя щодо викладання за навчальним посібником 
«Дорога Милосердя», розробки всіх уроків для 1-4 класів тощо).  

 Торік у м. Кременчуці до експерименту приєдналися чотири школи. 
Цього року таких шкіл стало значно більше. За данними анкетування, 
батьки задоволені тим, що їх діти вивчають цей курс. У ЗОШ № 28 
викладання християнської етики триває вже другий навчальний рік. Тому 
саме тут 5 листопада був проведений міський семінар та засідання ОСДГ з 
проблеми «Актуальні питання впровадження курсу «Християнська етика в 
українській культурі» та «Основи православної культури» в 
загальноосвітні навчальні заклади області». Учасники обмінялися 
педагогічним досвідом роботи, отримали методичні посібники 
«Міжпредметні зв´язки курсу «Християнська етика в українській 
культурі», «Сценарії святкових заходів до курсу «Християнська етика в 
українській культурі» та відмітили, що цей курс дає можливість 
відновлення християнських традицій, цінностей, утвердження 
християнських чеснот, об´єднує покоління у повазі та турботі, формує у 
душах дітей любов до ближнього та Батьківщини. 

 
 Перелік нормативно-правових актів і документів щодо 

впровадження предметів духовно-морального спрямування в систему 
освіти України  Міністерство освіти і науки України 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України№437 від 26.08.2005р. 
"Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри 
та релігієзнавства". 

2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-436 від 18.08.2005 
р. "Про вивчення етики у 2005/2006 навчальному році» 

3. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України №8/1-2 від 
29.06.2006 р. "Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх 
навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування" 

4. Концептуальні засади вивчення предметів духовно-морального 
Спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах (курси "Етика", 
"Основи християнської етики", "Основи релігійної етики") 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України №696 від11.10.2006 р. 
"Про підсумки роботи експериментального навчального закладу — 
Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського (ЗОШ № 272) міста Києва 
за 2004-2006 навчальні роки" 
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Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
1. Наказ обласного управління освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації № 425 від16.06.2006 р. «Про впровадження в 
дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади області курсу 
«Основи православної культури». 

2. Лист обласного управління освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації №04-05/644 від12.04.2007р.) «Про впровадження в 
загальноосвітні навчальні заклади та школи-інтернати області регіональну 
програму факультативу «Основи православної культури». 

3. Доручення обласного управління освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації від 08.02.2007 р. б/н "Про запровадження 
проекту "Християнська етика в українській культурі". 

 Література 
1. Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадження 

предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України,- К.- 2006р. 
2. Основи православної культури: Регіональна програма факультативу для 1 – 4 

класів середньої загальноосвітньої школи / Укл. О.О. Лобач, Г.А. Каліберда. – Полтава: 
ПОІППО імені М.В. Остроградського, 2007. – 26с. 

3. Огульчанський Б. Християнська етика в українській культурі. Дорога Добра: 
Підручник для 1-го кл. загальноосвітні навчальні заклади – К.: АДЕФ-Україна, 2006. – 
84 с.: іл. 

5. Духовно-моральне виховання молодших школярів (методично-практичний 
посібник з етики віри та релігієзнавства) / Упор. Каліберда Г.А., Лисяк Л.А. – 
Полтава: ПОІППО, 2005.- 40 с. 

6. Лисяк Л.А. Хвилинки святості. Збірка легенд, притч, переказів (для 
позакласного читання учням молодших класів) – Полтава: 2006.-63 с. 

 Каліберда Г.А., методист ПОІППО 
  
 
Звернення освітян, учасників обласних педагогічних читань 

«Християнські цінності та сучасна освіта» до педагогічної 
громадськості (м. Полтава, 23 жовтня 2008 р.) 

  
 Педагогічні читання стали важливим культурним явищем, яке 

відобразило нашу стурбованість проблемами морального й громадянського 
становлення молодого покоління, а також бажання використати величезні 
багатства, закладені в християнській культурі й етиці, для духовного 
вдосконалення особистості. 

 Учасники обласних педагогічних читань, переконані, що розв'язання 
проблем розвитку особистості тісно пов'язане з реформуванням освіти в 
джерело формування духовності нових поколінь. Опору ми бачимо в 
залученні до змісту освіти ідей християнської культури, відродженні 
моральних цінностей християнства, як загальних надбань. 

Прагнучи подолати духовну кризу, соціальну апатію, відчуження 
дітей і молоді, негативні та асоціальні прояви їхньої поведінки, ми 
закликаємо всіх освітян звернутися до ідей християнства або 
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християнської моралі, що нагромадила багатовіковий досвід виховання 
особистості в дусі високої моралі. 

 Ми пов'язуємо виховання на основі морально-етичних цінностей 
християнської культури з вивченням його історичного феномена, 
сучасними підходами до зв'язків гуманістичної педагогіки і християнської 
культури, оволодінням навичками діалогу між віруючими і невіруючими, а 
також із міжконфесійною толерантністю, закликаємо державні й 
громадські, педагогічні, батьківські й учнівські організації, а також усіх 
зацікавлених осіб: 

- співпрацювати в реалізації практичних завдань освіти й 
виховання дітей і молоді на основі морально-етичних цінностей 
християнства; 

- сприяти здійсненню Всеукраїнського проекту: курсу 
«Християнська етика в українській культурі» та регіонального 
факультативного курсу «Основи православної культури» для дітей 1-4 
класів, спрямованих на розвиток освіти і виховання в дусі християнської 
моралі, створенню інноваційних навчально-виховних програм і нових 
педагогічних технологій; розвитку різноманітних форм і рівнів освіти в 
галузі християнської історії й культури, а також поширенню кращого 
педагогічного досвіду; 

- реалізувати позитивні можливості засобів масової інформації, 
пов'язані з приверненням уваги громадськості до проблем освіти й 
виховання на основі християнських морально-етичних цінностей, 
висвітленням проблематики, що відображає багатство культурно-
моральної спадщини християнства. 

Ми вважаємо за потрібне поєднати зусилля з утвердження вищих 
духовно-моральних цінностей, необхідних для гармонізації суспільного 
розвитку, і закликаємо всіх освітян розширювати й заохочувати 
співробітництво, спрямоване на розробку й реалізацію програм з освіти й 
виховання в галузі християнської історії й культури: 

- створення посібників, методичних матеріалів духовно-
моральної культурологічної тематики, що прилучають учнів до 
християнської культури, її основ і традицій як духовних надбань людства; 

- відповідну підготовку педагогічних кадрів; 
- проведення спільних заходів із розвитку освіти й виховання на 

основі духовно-моральних цінностей християнства. 
 Ми висловлюємо подяку організаторам обласних педагогічних 

читань за  
створення умов для конструктивного обміну думками, вироблення 

стратегічних дій. 
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ІV. На допомогу виховникам (заступникам директорам з виховної 
роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям, 
керівникам гуртків, працівникам позашкільних закладів) 

 
Орієнтир програми учнівського колективу "СЯЙВО" 8 класу ліцею 

№4 м. Кременчука 
 
Програма “Особистість” 
Знати: 
♦ критерії оцінки себе і своїх можливостей; 
♦ свої риси характеру; 
♦ як розвивати свої здібності; 
♦ що таке програма самовиховання; 
♦ як турбуватися про здоров’я, розвивати фізичні можливості; 
♦ як ефективно використовувати вільний час; 
♦ як дбати про свій зовнішній вигляд. 
Вміти: 
♦ керувати собою; 
♦ поєднувати інтереси особистості і суспільства; 
♦ чітко виділяти моральні особисті цінності; 
♦ позитивно впливати на оточуюче; 
♦ бути врівноваженим і дружелюбним; 
♦ чемно поводити себе вдома, на людях. 
Перелік справ: 
♦ тестування; 
♦ клуб юних психологів; 
♦ Школа правових знань; 
♦ експрес-інтерв’ю; 
♦ журнал-естафета; 
♦ диспут-клуб; 
♦ ліцейський ринг; 
♦ конкурси-огляди стіннівок. 
 
Програма “Родослав” 
Знати: 
♦ свій родовід; 
♦ родинні традиції і свята; 
♦ сімейний побут; 
♦ правила сімейних взаємин. 
Вміти: 
♦ вести родовід; 
♦ підтримувати і примножувати сімейні традиції, обряди, свята, 

звичаї; 
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♦ допомагати батькам у вихованні молодших братиків і 
сестричок; 

♦ самостійно себе обслуговувати. 
Перелік справ (орієнтири): 
♦ фестиваль родинної творчості; 
♦ огляд стіннівок “Я… Моя родина”; 
♦ огляд генеалогічних експозицій; 
♦ День сім’ї; 
♦ Свято родинних традицій; 
♦ шоу “Бабуся-пустунка”; 
♦ фото-конкурс “Мій улюбленець”; 
♦ інтелектуальні сімейні ринги; 
♦ родинні вогники. 
 
Програма “Інтелект” 
Знати: 
♦ історію рідного міста, Полтавщини; 
♦ обряди, традиції, звичаї українського народу; 
♦ політичні, культурні, економічні новини; 
♦ структуру міжнародних організацій; 
♦ наукові світові здобутки; 
Вміти: 
♦ характеризувати світові проблеми і діяльність міжнародних 

організацій; 
♦ оперувати науковими термінами; 
♦ аналізувати події; 
♦ чітко і ясно висловлювати свою думку і аргументувати її. 
Перелік справ: 
♦ ділові ігри; 
♦ тематичні ринги; 
♦ брифінги інтелектуалів; 
♦ інтелект-шоу. 
 
Програма “Кроки Натхнення” 
Знати: 
♦ культуру українського народу: пісні, танці, вірші; 
♦ історію створення українських народних музичних 

інструментів; 
♦ театральні традиції нашого народу; 
♦ традиційні напрямки розвитку ужиткового мистецтва регіону: 

гончарство, вишивка, різьба по дереву, плетіння з лози та соломи, ткацтво 
та ін. 

Вміти: 
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♦ проводити літературні, пісенні, музичні свята, театральні 
вечори; 

♦ збирати легенди, народні пісні, щедрівки, веснянки, колядки; 
♦ створювати літописи “Зірки натхнення”, альбоми дитячої 

творчості; 
♦ використовувати надбані вміння та знання в повсякденному 

житті. 
Перелік справ: 
♦ фестиваль мистецтв; 
♦ вечори творчого натхнення; 
♦ художні вернісажі; 
♦ олімпіади творчих особистостей; 
♦ вечори поезії. 
 
Програма “Екологічний бумеранг” 
Знати: 
♦ екологічні особливості свого регіону; 
♦ представників тваринного і рослинного світу, які потребують 

захисту ; 
♦ об’єкти екологічного забруднення; 
Вміти: 
♦ вивчати природні багатства регіону; 
♦ вести розвідку екологічного стану природних об’єктів; 
♦ охороняти природні пам’ятки; 
♦ організовувати патрулювання водних об’єктів, рослинного і 

тваринного світу. 
Перелік справ (орієнтири): 
♦ екологічні патрулі; 
♦ банк екологічної інформації; 
♦ тропа життя; 
♦ екскурсії, малі турпоходи; 
♦ експедиція “Пташина рідня”; 
♦ огляд-конкурс “Збережи ялинку”; 
♦ екологічні десанти; 
♦ виставка екзотичних рослин. 
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Підсистеми забезпечення реалізації завдань системи виховної 
роботи класу 

 

 Краєзнавчий музей 
 Художня галерея 
 Бібліотека 
 Будинок дитячої та юнацької 

творчості 
 Кімната школяра 
 СЮН 
 СЮТ 
 ЦССМ 
 Центр здоров’я 
 ДЮСШ 
 КЕЦ "Натхнення" 
 Кінопалац 
 Музей історії школи 
 Кімната українознавства 
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СХОДИНКИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

 

Стійка 
потреба у 
виконанні  

ПОНЯТТЯ: 
 

 Освіта 
 Праця 
 Громадянська позиція 
 Екологія 
 Естетичний смак 
 Особистість 
 Здоров’я 

Усвідомлення 
важливості  

10-11 класи 

 
Розвиток 
понять 

8-9 класи 

 

Формування 
понять 

5-7 класи 

  

1-4 класи 
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Пам’ятка класному керівнику „Умови педагогіки 

співробітництва” 
 
1. Вміле поєднання поваги до особистості учня з розумною 

вимогливістю. 
2. Доброзичливе, уважне, чуйне ставлення до учня, щирість і 

душевна відвертість. 
3. Уважне вивчення й урахування індивідуальних особливостей 

кожного учня і класу вцілому. 
4. Відмова від командування, авторитарного тону, нав’язування 

своєї думки. 
5. Вміння переконати у правильності і корисності своїх 

пропозицій. 
6. Вміння підтримувати постійний активний інтерес до роботи 

змістом і правильною організацією її, стимуляції і виховання 
самостійності, допитливості, ініціативи. 

7. Постійна опора на учнівський колектив. 
8. Сприяння його згуртуванню й ідейно-моральному росту. 
9. Не забувати гасла: 
„Педагоги! Не зіставляйте нас – хороших і поганих. Ми потім 

ненавидимо одне одного!” 
„Дорослі! Не судіть жорстоко дітей. Ми й самі не завжди знаємо, що 

з нами коїться!” 
 Бути майстром педагогічної праці – значить вміти передбачати 

можливі ускладнення в педагогічному процесі і своєчасно попереджувати 
їх, уміти негайно і правильно розв’язувати складні педагогічні ситуації, 
володіти педагогічним чуттям, уміти управляти педагогічним процесом без 
примусу, з легкістю, бути в ньому простою, звичайною, але потрібною і 
любимою для дітей людиною, що вселяє в них радість, неспокій, 
впевненість оптимізм .Ш.О. Амонашвілі 

 
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 
БУДЬ ОБЕРЕЖНИМ! 
НЕ ПОМИЛИСЬ! 
НЕ НАШКОДЬ! 
БУДЬ НАДІЄЮ ДЛЯ ШКОЛЯРА! 
ДАРУЙ СЕБЕ ДІТЯМ! 
ЗНАЙ ДО ЧОГО ПРАГНЕШ! 
ПОСТІЙНО ШУКАЙ В ДИТИНІ БАГАТСТВО ЇЇ ДУШІ! 
БУДЬ ТЕРПЛЯЧИМ В ЧЕКАННІ ЧУДА І БУДЬ ГОТОВИМ ДО  
ЗУСТРІЧІ З НИМ В ДИТИНІ! 
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Що мені потрібно, щоб стати майстром педагогічної праці? Ну, 
звичайно, знання, але обов’язково – добра душа, чуйне серце, любов до 
дітей і нестримне бажання присвятити їм своє життя Ш.О. Амонашвілі 

„Єдність мети” 
Педагогічне спілкування – це як обмін речовин в організмі, 

порушення якого викликає різні захворювання. Не можна, щоб в 
педагогічному спілкуванні порушувався обмін людяності, любові, поваги, 
чуйності, оптимізму, порушувалась духовна спільність вчителя і учнів. 
Ш.О. Амонашвілі 

 
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УЧИТЕЛЯ З КОЛЕГАМИ І БАТЬКАМИ 
 
Учитель має бути добрим, чуйним, дружелюбним до колег. 
Учитель повинен володіти тоном і таким спілкування з колегами. 
Учитель не має права заздрити успіхам колег. 
Учитель зобов’язаний ділитися власним досвідом з колегами. 
Учитель не повинен соромитися вчитися у колег. 
Учитель не має права дивитися на колег зверхньо. 
Учитель повинен берегти ім’я і честь своїх колег. 
Учитель має знати всі сімейні таємниці, пов’язані з дитиною, її 

долею, з її минулим, всю делікатність родинних зв’язків, характер 
взаємовідносин в сім’ї, що можуть мати вплив на виховання. 

Він несе моральний обов’язок не розголошувати ці таємниці, ні з ким 
не ділитися ними, якщо це не буде викликано необхідністю вберегти долю 
дитини і захистити її права від різного роду посягань. 

Учитель, який зловмисно скористався довіреною йому таємницею, 
не вчитель, не вихователь, йому не місце в школі. Ш.О. Амонашвілі 

„Єдність мети” 
Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і 

виховання, що постійно удосконалюється, доступне кожному педагогу, в 
основі якого лежать професійні знання, уміння і здібності. 
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 А.С. Макаренко 
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опис моделі учнівського самоврядування клубу старост «Лідер» 
  
Керівник проекту: Сакун Надія Анатоліївна - методист ЦДЮТ м. 

Комсомольська (тел.8-053-48-308-13)  
  
 Наш складний час потребує виховання лідерів нової формації – 

людей активних, ініціативних, компетентних, здатних мислити 
неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Саме 
учнівське самоврядування дає можливість учням практикуватися у 
входженні в соціальне середовище, у світ сучасного суспільства. 

 Педагогічний колектив Позашкільного закладу освіти Центру 
дитячої та юнацької творчості поставив перед собою завдання: зібрати 
активних гуртківців, зацікавлених у розвитку самоврядування в 
позашкільному закладі. У вересні 2006 року був створений клуб старост 
«Лідер», до складу якого ввійшли старости гуртків закладу – по одному 
представнику від кожного колективу. 

 Мета клубу «Лідер»: 
розвиток організаторських здібностей у вихованців, розширення 

діапазону діяльності дорослих та дітей – членів єдиного колективу, 
можливості їх співдружності, творчого пошуку, ініціативи. 

Методична 
майстерність 

Педагогічний такт Педагогічна 
техніка 

Педагогічний 
оптимізм 

Педагогіч 
на 

майстерні 
сть учителя 

Педагогічні 
здібності 

Особисті     
    якості 

Мовна 
культураЗнання 
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Основними завданнями є: 
- об’єднання дітей з метою проведення різноманітних заходів, 

спрямованих на добрі та корисні справи; 
- виховання дітей у дусі поваги до старших та турботи про 

молодших; 
- сприяння профорієнтації вихованців; 
- сприяння становленню іміджу навчального закладу; 
- підтримка і розвиток ініціативи вихованців; 
- організація співробітництва з органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями. 
 
Правові основи Клубу «Лідер» 
- Статут Клубу старост «Лідер». 
- Положення про орган дитячого самоврядування в гуртках «Клуб 

старост «Лідер». 
- Конституція Клубу старост «Лідер». 
- Декларація прав та обов’язків вихованців ЦД та ЮТ. 
- Структура дитячого самоврядування Клубу старост «Лідер». 
- План засідань Клубу старост «Лідер». 
- Список педагогів-консультантів. 
- Положення про проведення конкурсів. 
- Сценарії масових заходів. 
 
Функції органу дитячого самоврядування: 
- проведення загальноцентровських та міських масових заходів; 
- участь у розробці плану роботи ЦД та ЮТ на рік; 
- підготовка та проведення конкурсів, змагань, акцій; 
- організація самоврядування в гуртках; 
- організація благоустрою території закладу; 
- підведення підсумків роботи за рік; 
- визначення та заохочення кращих колективів та гуртківців; 
- захист прав вихованців. 
 
Структура клубу старост «Лідер» 
 До складу Клубу входять до 50 старост, які обираються в гуртках 

центру. На загальних зборах Клубу проходять вибори активу (додаток 1), 
термін його уповноваження 1 рік. 

- Голова клубу; 
- Заступник голови; 
 Вони мають право звертатись із пропозиціями, проханнями до 

педради та керівника закладу; представляти інтереси гуртківців і захищати 
їх гідність і права. 

 Голова Клубу контролює роботу завідувачів секторів (додаток 2): 
- Інформаційної роботи: 
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- донесення суспільної та загальноцентровської інформації 
гуртківцям; 

- збір інформації про роботу закладу; 
- ділові ігри; 
- оформлення стендів; 
- оформлення літопису; 
- зв'язок зі ЗМІ. 
- Здорового способу життя: 
- інформаційно-просвітницькі акції; 
- видання буклетів із серії «Азбука здоров’я»;; 
- проведення Днів здоров’я, спортивних змагань, конкурсів. 
- Екологія і охорона довкілля: 
- підтримання належного екологічного стану в ЦД та ЮТ і на 

його території; 
- проведення конкурсів, акцій; 
- форму. 
- Культурно-просвітницької роботи і дозвілля: 
- організація змістовного дозвілля в гуртках та клубах; 
- проведення конкурсів та змагань серед гуртківців. 
 
 Засідання клубу проводяться раз на місяць (додаток 3). Разом з тим, 

можуть відбуватися позачергово для вирішення поточних питань: 
- організаційних; 
- підведення підсумків конкурсів; 
- репетиції і т.д.  
 
Педагогічне керівництво 
 Розвиток учнівського самоврядування – процес не стихійний, а 

керований  
 Координує роботу клубу заступник директора з навчально-виховної 

роботи Сакун Надія Анатоліївна, а методичну допомогу надають педагоги 
– консультанти: 

- Ляховенко Наталія Миколаївна – завідуюча методичним 
відділом; 

- Донець Наталія Вікторівна – методист; 
- Хорольська Лідія Леонтіївна – методист. 
- Кубанова Ольга Анатоліївна – методист. 
-  
Функції педагогів-консультантів: 
- координуюча; 
- методична; 
- організаційна; 
- аналітична. 
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Діяльність клубу старост «Лідер» 
 За два роки, протягом яких діє Клуб «Лідер», його вихованці стали 

ініціаторами проведення різноманітних конкурсів. 
 Це, насамперед: 
- конкурс на кращий гурток, який проводиться в рамках 

місячника педагогічної майстерності; 
- конкурс виробів із природного матеріалу «ЦД та ЮТ – це 

країна творчості, ЦД та ЮТ – це країна мрій», який був започаткований у 
2006 році, до 20-річчя ЦД та ЮТ і уже став традиційним; 

- бліц-турнір з шашок серед гуртківців ЦД та ЮТ; 
- конкурс виробів у рамках акції «Збережи ялинку». У 2007 році 

роботи вихованців гуртків «Юний еколог» (кер. Кузьміна Г.М., староста 
Заріпова Анастасія) і «Декоративні квіти» (кер. Хмарська О.М., староста 
Комлик Дар’я) стали учасниками обласного конкурсу, що проводився 
Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді. 

 У 2007 році «Лідери» ініціювали акцію «Діти – дітям», в ході якої 
зібрані речі, що були у вжитку, і передані до притулку для неповнолітніх 
«Надія» і у Центр реабілітації інвалідів «Калина». 

 Другий рік поспіль Клуб «Лідер» тісно співпрацює із міським 
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (директор 
Запсельська О.О.). Результатом цієї співпраці стало проведення у травні 
2008 року волонтерами Центру і вихованцями Клубу «Лідер» 3 ігрових 
програм у дворах міста «Місто дитячих посмішок», учасниками яких стали 
більше 200 дітей. 

 Разом з дітьми ми започаткували проведення в кінці року лідерської 
гри: 

- у 2007 р. – «Ваше слово, лідери», 
- у 2008 р. – «П’ять хвилин на роздуми». 
 Під час цих програм діти показують свої лідерські здібності, а також 

те, чому вони навчилися за рік.  
 Щорічно активістами підводяться підсумки роботи гуртків за рік, а 

також визначаються найактивніші гуртківці, фотографії яких 
розміщуються на змінному стенді «Найкращі гуртківці ЦД та ЮТ». 

 Про свою роботу вихованці Клубу «Лідер» інформують на стендах: 
- «Клуб старост «Лідер» інформує»; 
- «Участь вихованців ЦД та ЮТ у масових заходах». 
 Своєрідним підсумком роботи клубу за рік є участь у творчому звіті 

колективів Центру дитячої та юнацької творчості у травні кожного року. 
 
 Отже, учнівське самоврядування є школою колективної дії, 

створення таких життєвих ситуацій, в яких виявляються, виробляються і 
формуються якості особистості. Це спосіб доступної дітям самореалізації, 
яка передбачає активну участь членів колективу в процесах прийняття 
рішень на рівні закладу. 
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 У процесі роботи вихованці залучаються до громадських справ на 
засадах їх особистої зацікавленості, потреби у самореалізації, визнанні, 
співучасті. А це найголовніше, адже у позашкільний заклад діти приходять 
лише за власним бажанням і, коли їм тут створені комфортні умови, 
залишаються надовго. 

  
 Запорукою успішного розвитку учнівського самоврядування є: 
- зацікавленість у його розвитку адміністрації закладу, педагогів 

та вихованців; 
- правильно організоване педагогічне керівництво; 
- демократичний стиль відносин між педагогами і вихованцями; 
- чіткий розподіл обов’язків з керівництва органами 

самоврядування; 
- створення умов для творчого розвитку особистості; 
- надання можливості дітям випробувати себе у різних видах 

діяльності; 
- гласність у роботі (стенди, преса, радіо); 
- систематичне навчання організаторській діяльності активу; 
- нагородження, заохочення переможців через систему 

учнівського самоврядування. 
  
Положення про орган дитячого самоврядування в гуртках 

«Клуб старост «Лідер» 
 
Мета: Учнівське самоврядування – це організація життя дитячого 

колективу, який сприяє виробленню в учнів почуття господаря в своєму 
гуртку, вихованню в них товариської взаємодопомоги, організаторських 
якостей шляхом залучення до управління, вміння співробітничати на 
принципах рівності, гласності, демократизму, впливає на формування у 
гуртківців певних моральних якостей (відповідальності, людяності), є 
важливий аспект громадянської освіти. 

 Клуб старост «Лідер» має за мету розвиток організаторських 
здібностей у вихованців, розширення діапазону діяльності дорослих та 
дітей-членів єдиного колективу, можливості їх співдружності, творчого 
пошуку, ініціативи. 

 Діяльність Клубу старост «Лідер» спрямована на формування у 
вихованців почуття відповідальності у праці, фізичній досконалості.  

 Спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу дітей та 
керівників гуртків використовують різноманітні форми роботи. 

 
Повноваження «Клубу старост «Лідер»: 

 Клуб старост «Лідер» приймає рішення з найважливіших питань 
гурткового життя в межах своєї компетенції. 
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 Діяльність Клубу старост «Лідер» охоплює основні напрямки 
роботи членів гуртків. 

 Бере участь у складанні річного плану роботи гуртків. 
 Координує роботу груп даних гуртків та доводить до них завдання 

роботи Клубу старост «Лідер». 
 Піклується про молодших гуртківців, організовує акції 

матеріальної допомоги малозабезпеченим дітям гуртків. 
 Бере участь в організації невідкладної допомоги гуртківцям, що її 

потребують. 
 Організовує позагурткову роботу, екскурсії, конкурси, виставки та 

ін.). 
 
Загальні положення 
1. Клуб старост «Лідер» є виконавчим органом, який представляє 

всіх гуртківців, він встановлює зв’язок між гуртківцями ЦД та ЮТ, сприяє 
єдності і погодженню в організації справ гуртківців молодшого, 
середнього та старшого віку. 

2. Члени Клубу старост «Лідер» обираються на початку 
навчального року терміном на один рік відкритим голосуванням на 
загальних зборах у гуртках. 

3. У Клуб старост «Лідер» вибираються найбільш здібні, знаючі, 
активні, дисципліновані і досвідчені старости віком від 7 до 18 років, які 
користуються в дитячому колективі авторитетом і довірою. Керівники 
гуртків повинні допомагати вибрати найбільш гідних і активних 
гуртківців. 

4. Кількісний склад членів «Клубу старост «Лідер» визначається 
в залежності від кількості гуртків у ЦД та ЮТ. 

5. Засідання Клубу проводяться один раз на місяць. Разом з тим 
можуть відбуватися і позачергово для вирішення поточних питань. 

 
Організація роботи Клубу старост «Лідер» та характер 

діяльності його членів 
 З числа членів Клубу старост «Лідер» обирається голова. Права 

голови Клубу старост «Лідер»: 
 має право збирати старост усіх гуртків; 
 має право від імені усіх старост звертатись з проханням і 

пропозицією до педради керівників гуртків, директора; 
 Голова Клубу старост «Лідер» представляє інтереси своїх 

товаришів на батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету, 
педрадах; 

 Захищає права та гідність гуртківців; 
 Голова Клубу старост «Лідер» контролює роботу завідувачів 

секторів. 
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Спеціальні комітети (сектори) 
Сектор – це організація гуртківців-старост, які виконують окреме 

завдання, покладене на них, відповідно до їх навичок, можливостей. 
 
Види спеціальних секторів: 
1) Сектор інформаційної роботи. 
2) Здорового способу життя. 
3) Екологія і охорона довкілля. 
4) Культурно-просвітницької роботи і організації дозвілля. 
 Сектори та їх голови обираються шляхом голосування. Голови та їх 

заступники обираються на початку навчального року. Термін повноважень 
1 рік. 

 
 Розподіл обов’язків по секторах 
Сектор „Інформаційної роботи” 
 Робота цього сектору полягає в донесенні суспільної та 

загальноцентровської інформації гуртківцям та збору інформації про 
роботу колективів закладу.. Голова сектору „Інформаційної роботи” 
повинен мати здібності оратора і слідкувати за щоденними подіями. Члени 
цього сектору повинні показувати приклад знання пізнавальної інформації. 

Сектор „Здорового способу життя”  
 Робота цього сектору полягає у формуванні у вихованців 

відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 
Члени цього сектору проводять інформаційно-просвітницькі акції, беруть 
участь у виданні буклетів із серії «Азбука здоров’я». 

Сектор „Екологія і охорона довкілля” 
 Завдання цього сектору такі:- підтримання належного екологічного 

стану під час занять у гуртках, нагляд за прибиранням території навколо 
ЦД та ЮТ; - проведення екологічних акцій, конкурсів. 

Сектор „Культурно-просвітницької роботи і організацій 
дозвілля” 

 Робота цього сектору полягає в проведенні культурно-
просвітницьких заходів. Голова сектору повинен бути обдарованою 
дитиною в культурному плані. Члени цього сектору мають бути творчими 
людьми. 

 
Статут Клубу старост «Лідер» 

Центру дитячої та юнацької творчості, прийнятий 20.09. 2006 р. 
 
І. Загальне положення 
1) Клуб старост «Лідер» створений на добровільних засадах 

самодіяльним об’єднанням дітей.  
2) У своїй діяльності керується даним Статутом та Положенням про 

орган дитячого самоврядування в гуртках. 
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3) Основною метою Клубу старост «Лідер» є бажання об’єднати 
гуртківців ЦД та ЮТ для добрих і корисних справ, захист прав та інтересів 
своїх членів. 

Структура 
Клубу старост «Лідер» 

 
Голова клубу 

 
 

Заступник  
 голови 

 
 
 
Сектор               Сектор                                   Сектор               Сектор 
„Інформаційної „Здорового способу „Екологія „Культурно- роботи”. 

життя”. і охорона просвітницької Голова сектору Голова сектору довкілля” 
роботи і  Голова сектору організації  дозвілля”.  Голова сектору 

 
Методична допомога 

Педагоги-(консультанти) 
 
 
 
 
 Методисти                                 Завідуючі                 Керівники гуртків 
 відділами 
 
ІІ. Завдання та діяльність Клубу старост «Лідер»  
 Завдання та діяльність спрямовані на: 

 об’єднання дітей з метою проведення різних заходів, спрямованих 
на добрі та корисні справи; 

 виховання у дітей любові до Вітчизни; 
 виховання дітей у дусі поваги до старших, турботи про молодших; 
 дбайливе ставлення до природи; 
 знайомство з історичним минулим України, свого міста, 

традиціями свого народу. 
 
ІІІ. Члени об’єднання 
1. Членами Клубу старост «Лідер» можуть бути гуртківці віком 

від 7 до 18 років. 
2. Члени об’єднання мають право: 
- кожен при потребі може скликати усіх членів Клубу старост 

«Лідер». 
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- брати участь у всіх заходах, які проводяться членами клубу у 
гуртках. 

- захищати свою позицію під час розв’язання будь-якого питання. 
- вносити пропозиції з метою поліпшення роботи об’єднання. 
3. Члени Клубу старост «Лідер» зобов’язані дотримуватися вимог 

Статуту, меншість підкоряється більшості. 
 
ІV. Керівні органи Клубу старост «Лідер» 
 - голова та його заступники;  
- загальні збори. 
 
Декларація прав та обов’язків гуртківців ЦД та ЮТ  
Стаття 1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість та безпека визначаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантій визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави. 

Стаття 2. Ти є вільним та рівним у своїх правах. Усі повинні 
ставитися один до одного по-братськи. 

Стаття 3. Ти маєш право на медичну допомогу, харчування, 
відпочинок та повноцінний фізичний розвиток, що забезпечується 
режимом школи. 

Стаття 4. Ти маєш право на свободу думки та релігії. 
Стаття 5. Ніхто не може примушувати тебе до вступу у будь яку 

групу чи організацію. 
Стаття 6. Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, 

обирати та бути обраним. 
Стаття 7. Ти маєш право володіти своїм майном. Ніхто не може 

без поважних причин забрати твоє майно. 
Стаття 8. Ти маєш право на недоторканість, захист від втручань в 

особисте життя, нападів на честь та репутацію. 
Стаття 9. Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд 

порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд. 
Стаття 10. Ти повинен зберігати вірність своїй сім’ї, друзям. 

Батьківщині. 
Стаття 11. Ти повинен пам’ятати, що ти друг усім людям, брат 

іншим учням. Ти повинен поважати погляди інших, намагатися зрозуміти 
інших. 

Стаття 12. Ти повинен розуміти, що сила повинна бути тільки 
доброю. 

Стаття 13. Ти повинен бути ввічливим з усіма незалежно від віку, 
національності, релігії тощо. 

Стаття 14. Ти повинен дотримуватися сімейних традицій та 
традицій ЦД та ЮТ, виконувати і не порушувати закони суспільства. Якщо 
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ти вважаєш закони невірними, ти можеш робити спробу змінити їх лише 
згідно із правилами. 

Стаття 15. Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та 
здоровими. 

Стаття 16. Кожна дитина має всі права і свободи, проголошені 
цією декларацією незалежно від віку, національності, релігії тощо. 

Стаття 17. Держава, Конституція України, Декларація прав 
дитини, статут школи та батьки гарантують і охороняють твої права. 

Стаття 18. Права та свободи кожного можуть частково 
обмежуватися лише у випадку необхідності забезпечення прав і свобод 
інших учнів. 

 
 Конституція Клубу старост «Лідер» 
Розділ 1. Права 
Ст.1. Всі мають право на любов і піклування. 
Ст.2. Всі мають право на освіту. 
Ст.3. Всі мають право на відпочинок. 
Ст.4. Жоден не повинен бути примусово залучений до праці. 
Ст.5. Жоден не повинен бути скривджений і зневажений. 
Ст.6. Жоден не повинен бути жертвою насильства. 
Ст.7. Всі мають право вільно висловлювати свої погляди. 
Ст.8. Всі мають право на свободу совісті, думки, релігії. 
Ст.9. Всі мають право на вільне спілкування. 
Ст.10.Всі мають право на інформацію. 
Ст.11.Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті із 

Законом. 
Ст.12. Особлива турбота дітям без сімей. 
Ст.13. Кожен має право брати участь у керівництві колективом, 

обирати і бути обраним. 
Ст.14. Кожен має право володіти своїм майном. 
Ст.15. Кожен має право на розгляд порушення прав, і не має права 

чинити самосуд. 
Розділ ІІ. Обов’язки 
Ст.16.Кожен своїм кроком, своїм поглядом повинен сприяти злагоді 

й порозумінню. 
Ст.17.Кожен повинен неухильно дотримуватися основних принципів 

поведінки громадян України і загальноприйнятих християнських 
заповідей. 

Ст.18Кожен повинен сприяти відродженню духовних цінностей 
народу. 

Ст.19.Кожен зобов’язаний постійно набувати ґрунтовних знань і 
навиків. 

Ст.20.Кожен зобов’язаний займатися самоосвітою і самовихованням. 
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Ст.21. Кожен повинен у себе і в своїх близьких постійно виховувати 
такі риси, як патріотизм, чесність, мужність, милосердя, терпимість до 
недоліків товаришів та почуття родинності. 

Ст.22. Кожен зобов’язаний чесно і добросовісно трудитися на благо 
зміцнення своєї країни – школи. 

Ст.23. Кожен повинен засуджувати байдужість, зраду, жорстокість. 
Ст.24. Кожен повинен завжди дбайливо ставитися до державного і 

приватного майна, охороняти екологічне середовище. 
Ст.25. Шануй своє здоров’я і життя, позбудься шкідливих звичок, які 

руйнують тебе і рідних. 
Ст.26. Всюди поводься гідно – не принижуй себе і інших. 
Ст.27. Всі громадяни країни у правах і обов’язках перед законом 

рівні. 
 
Поради керівнику гуртка щодо організації учнівського 

самоврядування 
1.Самоврядування це не проблема дітей, а педагогічна проблема, 

основними напрямками якої є: 
* послідовне створення за допомогою органів учнівського 

самоврядування 
 духовно-морального клімату взаємних стосунків; 
* обговорення перспектив роботи учнівського колективу, планування 

та організація життєдіяльності; 
* утвердження учнів у ролі організаторів і відповідальність за якість 

життя колективу; 
* забезпечення умов для ініціативи, творчості учнів на всіх етапах – 

від пошуку корисних справ та їх реалізації до узагальнення, підсумків. 
2. Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його 

структури і форми скільки від демократизації життя в позашкільному 
закладі. 

3. Творче зростання педагогів і дітей в учнівському самоврядуванні 
забезпечується здатністю педагога бути неформальним лідером: 

* методично правильно готувати учнів до самоврядування; 
* педагогічно грамотно керувати їх діяльністю; 
* вимагати в систему самоврядування якомога більше число учнів; 
* будувати взаємини між органами самоврядування, колективом 

учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва; 
* розширювати гласність в роботі органів самоврядування. 
4.Принцип дії педагога повинен виражатися формулою «Радь! 

Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй! 
Аналізуй. Давай можливість проявити дітям ініціативу! Але не 
«натиском!». 
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Структура дитячого самоврядування 
Клубу старост „Лідер” 

Голова 
клубу 
 

Заступник 
голови 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Сектор 
«Інформаційно

ї роботи» 

Сектор 
«Здорового 

способу життя»

Сектор 
«Екологія і 
охорона 
довкілля» 

Сектор 
«Культурно-

просвітницької 
роботи і дозвілля» 

- Збір 
інформації про 
роботу гуртків. 
- Донесення 
суспільно-
корисної 
інформації до 
відома 
гуртківців. 
- Ділові ігри; 
- Оформлення  
 
стендів; 
- Оформлення 
літопису. 

- 
Інформаційно-
просвітницькі 
акції; 
 
- Видання 
буклету із серії 
«Азбука 
здоров’я»; 
 
- Проведення 
спортивних 
змагань та 
конкурсів. 
 
- Формування 
навичок 
здорового 
способу життя. 

- Підтримання 
належного 
екологічного 
стану в ЦД та ЮТ 
та на його 
території. 
- Проведення 
конкурсів-виробів 
із природних 
матеріалів; акції 
«Збережемо 
ялинку». 
- Формування 
навичок здорового 
способу життя. 

- Організація 
змістовного 
дозвілля в гуртках 
та клубах. 
- Проведення 
конкурсів та 
змагань серед 
гуртківців. 
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                  Модель співуправління 
 
 
 
 
 
 
  
 
Структура виборів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  ЦД та ЮТ 

Заступник директора з 
НВР 

Клуб старост «Лідер» Педагоги-
консультанти 

Голова 
клубу 

Заступник   
голови 

Сектори 
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            ВВииббооррии  ррааддии  
                  вв  ггууррттккаахх  

  
                      ВВииббооррии  ааккттииввуу  ккллууббуу  

ЗЗааггааллььнниийй  ззббіірр  
ККллууббуу  ссттаарроосстт  ««ЛЛііддеерр»»  

ВВиияяввллеенннняя    ііннддииввііддууааллььнниихх  
ззддііббннооссттеейй  ввииххооввааннцціівв  ттаа  їїхх  

ллііддееррссььккиихх яяккооссттеейй 

ППллааннуувваанннняя  ддііяяллььннооссттіі  
ооррггааннуу  ссааммоовврряяддуувваанннняя 
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РОБОТА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
Керівник МО педагогів-    
організаторів міста:    
 ПЕРМЯКОВА ВІКТОРІЯ   
АНАТОЛІЇВНА (педагог- 
організатор гімназії №5) 
 
 
 
 
 
 

 
Завдання МО на 2008- 2009 н. р. 
1. Впровадження компетентнісного підходу до виховання 

активної особистості, формування всебічно розвиненої свідомої 
особистості, її пізнавальної, моральної та правової культури.  

2. Розвиток розумових та фізичних здібностей, навичок 
самоврядування. 

3. Утвердження в дитячих колективах принципів демократії, 
гуманізмую 

4. Оорганізація змістовного дозвілля школярів. 
  
 Метою виховання є формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 
громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх 
ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.  

 
Аналіз роботи методичного об‘єднання педагогів – організаторів 
МО педагогів – організаторів працювало над вирішенням проблем: 

виховання розвиненої творчо–обдарованої національно свідомої 
особистості – основне завдання виховного процесу загальноосвітніх 
навчальних заходів міста Кременчука та вдосконалення форм і методів 
виховного процесу завдяки впровадженню Державної програми «Основні 
орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів України». 
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МІСЬКІ ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ НАД ЯКИМИ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ МО: 
 
♦ Міська програма системи виховання учнівської молоді на  
період до 2012р. 
♦ Виховний проект «Свято дитячих очей» 
♦ Творчий проект «Калейдоскоп творчості»  
♦ Цільовий проект «Асамблея творчих особистостей» 
♦ Творчий проект «Хвиля таланту» 
♦ Проект «Добрі справи рідному Кременчуку» 
♦ Туристсько-краєзнавчий проект «Славута - Мандрівник» 
♦ Проект «Армії Добра» - «Яблунева пам'ять» 
♦ Цільова творча програма «Сузір'я дружби» 
♦ Громадсько-патріотичний проект «Україна в сяйві перемог» 
♦ Проект« Моє натхнення - учні, діти» (фестивальмайстерності  
класного керівника) 
♦ Цільові програми «Школа батьківської любові», «Друзі,  
поєднані Дніпром», «Місто моєї мрії» 
♦ Творчий проект «Даруй добро і радість людям» 
 

Дані про педагогів-організаторів 
 
 АНКЕТА 
 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД _____________________________________ 
ПІБ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА _____________________________ 
 АДРЕСА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ __________________________ 
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН __________________________________ 
ДАТА НАРОДЖЕННЯ _______________________________________  
РІК АТЕСТАЦІЇ _____________________________________________ 
ЗАГАЛЬНИЙ ПЕДСТАЖ _____________________________________  
ПЕДСТАЖ У ШКОЛІ ________________________________________ 
ОСВІТА, ЩО ЗАКІНЧИЛА(В) ________________________________ 
КАТЕГОРІЯ, ЗВАННЯ, НАГОРОДИ ___________________________ 
_____________________________________________________________ 
ВИХОВНА МЕТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ _________________ 
ПРОБЛЕМНИЙ НАПРЯМОК ВАШОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В РОБОТІ ___________________ 
_____________________________________________________________ 
КРАЩИЙ ВИХОВНИЙ ЗАХІД МІСЯЦЯ _______________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
СВІТ ВАШИХ ЗАХОПЛЕНЬ __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ПРОПОЗИЦІЇ УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ _______________________ 
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ПЛАН РОБОТИ МО НА 2008-2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 
І засідання 
Серпень ЗОШ № 20 
Засідання методоб’єднання на тему: «Шляхи реалізації програми 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України» 

 
ІІ засідання 
Жовтень ЗОШ № 19 
Семінар-практикум: «Неформали: погляд на проблему» 
 
ІІІ засідання 
Січень Гімназія № 5 
Засідання МО на тему: «Здоровим бути здорово» 
 
ІV засідання  
Березень ЗОШ № 13 
Круглий стіл: «Велика сімейна фотографія» 
 
V засідання 
Травень-червень Ліцей № 30 
Тренінг: « Залучення громадських об‘єднань до оздоровлення дітей 

міста» 
 

СКЛАД ТВОРЧИХ ГРУП ПЕДАГОГІВ – ОРГАНІЗАТОРІВ 
 
«Активні форми виховання учнівської молоді на ідеях миру»  

Ліцей №4, гімназія № 5, СШ № 10, ЗОШ № 12, 20, 31, ліцей № 30, «Хабад-ор-
Авнер» 

 
«Формування громадської зрілості школярів на засадах козацької 

педагогіки»  ЗОШ №1, 2, 3, 9, 16, 18, 22, 24, 27, 29. 
 
«Сімейно - родинне виховання»  ЗОШ № 7, 8, 13, 19, 23, 28. 
 
«Правовиховна робота та профілактика правопорушень»  Ліцей 

№ 11, гімназія № 6, ЗОШ № 14, 17, 26, колегіум № 25, ліцей «АДА». 
 
СКРИНЬКА ПОРАД ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ 
 
Практика виховання показує, що дуже часто причиною педагогічних 

невдач, конфліктних ситуацій є незнання педагогами-організаторами своїх 
прав і обов'язків, відповідних правил поведінки, розгубленість. Питання, що 
нижче приводяться, і відповіді, що відбивають типові ситуації, допоможуть 
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педагогам-органі-заторам у вирішенні таких або схожих проблем, у пошуку 
Власних продуктивних ідей. 

Питання в основному адресовані педагогу-організатору 
• Які питання бажано з'ясувати педагогу-організатору у 

директора навчального закладу при першій зустрічі? 
- час роботи та оплати праці; 
- тимчасова непрацездатність; 
-дії адміністрації, у випадку поганого ставлення до будь-кого з дітей 

або сексуальних домагань стосовно них. 
• Які посадові обов'язки покладаються на педагога-організатора?  
 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1.  Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-

кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом 
Міністерства освіти України від 31.08.1996р. № 463/1268 за погодженням з 
Міністерством праці України від 17.08.1995р. № 46. 

1.2.  Педагог-організатор призначається на посаду і звільняється з неї 
директором гімназії. 

1.3.  Педагог-організатор повинен мати вищу або середню спеціальну 
освіту /без вимог для стажу роботи/. 

1.4.  Педагог-організатор підпорядковується безпосередньо 
заступнику директора гімназії з виховної роботи. 

1.5.  У своїй діяльності педагог-організатор керується Конституцією 
законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету 
Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти 
і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і 
проти пожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими 
актами гімназії /в тому числі Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, цією інструкцією, 
трудовим договором /контрактом/. 

Педагог-організатор дотримується Конвенції про права дитини. 
2. ФУНКЦІЇ 
Основними напрямами діяльності педагога-організатора є: 
2.1.  Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських 

організацій. 
2.2.  Організація дозвілля учнів. 
3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ 
Педагог-організатор виконує такі посадові обов'язки: 
3.1.  Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, 

об'єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах 
добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням 
ініціативи, запитів і потреб учнів. 

3.2.  Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, 
об'єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до 
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вікових інтересів учнів і вимог життя. 
3.3.  Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі 

дитячі й молодіжні організації, об'єднання. 
3.4. Організовує наочне оформлення гімназії за тематикою роботи, 

яку проводить. 
3.5.  Створює в гімназії сприятливі умови, які дозволяють учням 

виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інтереси та 
потреби, цікаво і з користю для власного розвитку проводити вільний час. 

3.6.  Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів, 
дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і 
протипожежного захисту. 

3.7.  Проходить періодичні медичні обстеження. 
3.8.  Організовує канікулярний відпочинок учнів. 
3.9.  Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, 

підвищує свою кваліфікацію. 
3.10. Проводить роботу з добору й підготовки керівників 

/організаторів/ дитячих організацій, об'єднань. 
3.11. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку 

документацію. 
3.12. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають 

громадському статусу педагога, в гімназії, в побуті, в громадських місцях. 
4. ПРАВА 
Педагог-організатор має право на: 
4.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування 

її на основному плані роботи гімназії і педагогічної діяльності. 
4.2.  Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом 

гімназії; участь у роботі педагогічної ради гімназії. 
4.3. Захист професійної честі й гідності. 
4.4. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять 

оцінку його роботи, надання щодо них пояснень. 
4.5.  Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в 

тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового 
розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної 
етики. 

4.6. Конфіденційність дисциплінарного /службового/ розслідування, 
за винятком випадків, передбачених законодавством. 

4.7. Підвищення своєї кваліфікації. 
4.8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну 

категорію. 
4.9. Давання учням під час занять, перерв обов'язкових для 

виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання 
дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у 
випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання 
учнів гімназії. 
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
5.1.  За невиконання чи неналежне виконання поважних причин 

Статут і Правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії, інших 
нормативних актів гімназії, законних розпоряджень адміністрації гімназії, 
посадових обов'язків, встановлених цією інструкцією, педагог-організатор 
несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим 
законодавством. 

5.2.  За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, 
пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особистістю учня, 
споєння іншого аморального вчинку педагог-організатор може бути 
звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового 
законодавства і Закону України " Про освіту ". 

5.3.  За завдані гімназії або учасникам навчального процесу збитки 
у зв'язку з виконанням /невиконанням/ своїх посадових обов'язків педагог-
організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, 
визначених трудовим і/або цивільним законодавством. 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА 
КОЛЕГАМИ 

Педагог-організатор: 
6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годинного 

робочого тижня і затвердженим директором гімназії. 
6.2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського 

самоврядування, педагогічними колективами гімназії і установ 
позашкільної освіти дітей, громадськими організаціями. 

6.3.  Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну 
чверть. План роботи затверджується заступником директора гімназії з виховної 
роботи. 

6.4.  Подає заступнику директора гімназії з виховної роботи письмовий 
звіт про свою діяльність за навчальну чверть. 

6.5. Отримує від адміністрації гімназії інформацію нормативно-правового 
і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 
документами. 

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до 
його компетенції, з педагогічними працівниками гімназії. 

• Як повинні звертатися діти до педагога-організатора: на "ти" чи на 
"ви", по імені чи по імені та по-батькові? 

- діти повинні звертатися до педагога-організатора так, як це 
прийнято в цьому навчальному закладі. 

• Які теми можна запропонувати для самоосвіти педагога - 
організатора?  

- „Впровадження інноваційних технологій виховання, оптимальних 
форм і методів організації виховної роботи з учнями”; 

- „Гармонізація родинного та шкільного виховання”; 
- „Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх 

способів розв‘язання конфліктів”; 
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- „Розвиток особистості: досвід, проблеми, пошуки”; 
- „Національне та громадянське виховання”; 
- „Виховання свідомого ставлення до свого здоров‘я як найвищої 

соціальної цінності”; 
- „Актуальні проблеми розвитку та модернізації виховної системи в 

школі”; 
- „Формування навичок самоврядування, соціальної активності у 

процесі практичної громадської діяльності школярів”; 
- „Гуманізація виховного процесу як засіб запобігання правопорушень 

серед школярів”; 
- „Виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування в учнів власної світоглядної позиції”; 
- „Формування господарської відповідальності, підприємливості та 

ініціативи, підготовка школярів до життя в ринкових умовах”; 
- „Формування правової культури”; 
- „Спільна робота сім‘ї та школи щодо організації виховного процесу”; 
- „Виховна система школи: проблеми, пошуки, знахідки”. 
• Що робити, якщо педагога-організатора будуть дражнити?  
- поставитися до цього з гумором. 
• Які заборонені теми для розмов у присутності дітей? 
-  з'ясування відносин між педагогами; 
-  обговорення поведінки дітей; 
-  обговорення дій адміністрації школи, їхніх рішень; 
-  вирішення питань особистого характеру. 
• Як помирити дітей-забіяк? 
- дати об'єднуюче завдання. 
• Чи може посваритися педагог-організатор з дитиною? І як 

краще помиритися? 
- педагог-організатор повинен прагнути не допускати конфліктів ні з 

колегами, ні, тим більше, з дітьми. Але якщо це трапиться, необхідно 
розібратися в ситуації і помиритися. Дорослий повинен бути мудрішим. 

• Хто несе персональну відповідальність за життя і безпеку дітей 
та підлітків під час їх занять у гуртках, майстернях тощо? 

- на заняттях у технічних майстернях, гуртках, секціях тощо їхні 
керівники несуть персональну відповідальність за забезпечення безпеки 
життя і здоров'я дітей та підлітків.  

• Чи можна покарати неслухняну дитину? 
- з погляду на психологічний ризик, пов'язаний з покаранням, 

постарайтеся не застосовувати його. Спробуйте терпляче вирішити 
проблему. Терпіння це найбільша чеснота, що може бути у педагога-
організатора. Скористайтеся поясненням, дуже коротким, чому поведінка 
дитини неправильна, відволіканням, запропонуйте що-небудь більш 
привабливе, ніж те, що хочеться; нагородами, вони більш ефективні, ніж 
покарання.  

• Яка техніка безпеки при конфлікті? 
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- зупиніться у своєму гніві; 
- обмежуйте територію конфлікту; 
- не оголюйте конфлікт перед сторонніми людьми; 
- не шукайте в конфлікті винних, а шукайте вихід; 
- говоріть неприємні речі приємними словами; 
- не принижуйте гідність іншої людини; 
- не затягуйте конфлікт, вчіться швидко забувати про нього. 
• Чи правильно буде говорити з батьками в присутності дитини? 
- щоб уникнути неправильного тлумачення того, що сказав педагог-

організатор батькам про дитину, необхідно вести розмову в присутності 
дитини. І тільки в окремих випадках потрібно розмовляти окремо.  

• Як вести розмову з батьками? 
-дуже коректно. Покажіть батькам, що їхня дитина вам не байдужа. 

Треба розповісти про помітні досягнення дитини, показати, що ви знайшли 
в нього «ізюминку».  

• Скільки разів необхідно повторювати те саме дітям? 
- поки вони цього не зрозуміють.  
• Як бути, якщо підлітки будь-які погляди, підморгування, 

скороминущі залицяння іншої статі приймають насправді любов? 
- роз'ясняти в індивідуальних бесідах, що ж таке любов.  
• Підліток плаче. Педагог-організатор намагається заспокоїти його 

і з'ясувати причину сліз. Відповіді немає. Як бути? 
- варто на якийсь час залишити підлітка одного, не підходити до нього з 

розпитуваннями, дати йому можливість заспокоїтися, зайнятися цікавою 
справою. Підліток сам розповість про причини сліз, якщо вважатиме за 
потрібне.  

• Як бути, якщо керівництво навчального закладу висловлює на 
адресу педагога-організатора несправедливе зауваження? 

- вислухати і взяти до відома.  
 • Як допомогти дитині, що переживає горе? 
-дати дитині можливість виговоритися, вилити своє горе; якщо вона 

замкнулася, викликати її на відверту розмову. Вислухати дитину. 
Розповісти про своє пережите горе. Емоційно відгукнутися на почуття 
дитини. Не залишати її одну. 

• Як допомогти дитині з родини алкоголіків? 
-ставтеся до неї з розумінням; 
-спробуйте побачити і зрозуміти ті її переживання, що ховаються за 

фасадом зухвальства; 
-якщо ви на неї сердиті, скажіть, що це ваша реакція на цілком 

визначені її дії, а не на неї саму; 
-хваліть її за будь-який позитивний вчинок, яким би незначним він не 

був; 
-допоможіть іншим дітям краще розуміти її почуття. 
• Що робити, якщо педагогу-організатору здається, що підліток ужив 

спиртне або нюхав невідомі речовини? 
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- терміново звернутися до лікаря. 
• Як бути, якщо в директора навчального закладу і педагога 

організатора різні погляди на виховання? 
- прагнути до взаєморозуміння.  
• Як бути, якщо педагог-організатор не розуміє вимог директора  

навчального закладу? 
-якщо нерозуміння пов'язане з порушенням законодавства про працю, 

основ техніки безпеки, охорони життя і здоров'я дітей, директор має право 
звільнити педагога-організатора від займаної посади.  

• Що робити, якщо дитина закохується у педагога-організатора? 
-якщо дитина значно менше за віком, педагогу-організатору 

необхідно особливо дбайливо поставитися до її почуттів, щоб не нанести 
непоправну травму, тому що необережна образа почуттів (глузування, явна 
зневага) можуть привести до серйозних негативних наслідків, навіть до 
сушилу. 

• Чи потрібно педагогу-організатору в школі підпорядковуватися 
сформованим традиціям? 

- якщо вони сприяють гарному відпочинку дітей, то так. 
 
СЛОВНИК ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА 
 
Анкета (від франц. - розслідування) - бланк установленої форми для 

запису в ньому певних відомостей (біографічних, соціологічних тощо).  
Анкетування - процес збирання первинного матеріалу в біографічних, 

соціологічних та інших дослідженнях шляхом усного або письмового 
опитування. 

Громадянська освіта – спеціалізована, систематична підготовка 
людей до суспільного життя в умовах демократії. 

Засоби виховання – вид суспільної діяльності, який впливає на 
особистість у певному напрямі. 

Модель випускника школи – це формування високого рівня 
морального розвитку (гуманізм, совісність, гідність), сформованість 
особистих рис громадянина України (свідомість, відповідальність, 
активність, патріотизм), сформована потреба у само вдосконаленості, 
здатність до творчої діяльності, звичка до нормативної поведінки, 
розвинута емоційна сфера, сформовані естетичні потреби; сформованість 
системи знань відповідно до державних стандартів; сформована потреба у 
збереженні власного здоров‘я. 

Особистість – суспільна істота, яка вільно та відповідно визначає 
свою позицію серед інших, здатна до свідомих соціальних дій; 
орієнтується у своїй життєдіяльності на прийнятті у суспільстві цінностей. 

Педагогічна інновація – це новий підхід до організації народної 
освіти, пов’язаний з вимогами економічного, соціального, політичного та 
культурного життя народу, і реформування на цій основі її теоретико-
методологічних засад, концептуальних підходів, структури, створення 
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оригінальних технологій навчання і виховання, методів управління, 
впровадження у практику наукових досягнень і поширеного передового 
досвіду. 

Планування – одна з важливих передумов ефективності системи 
позакласної виховної роботи. 

Соціалізація – перетворення людської істоти на суспільний індивід, 
утвердження її як особистості, залучення до суспільного життя як 
активної, дієвої сили. 

 
Методичні рекомендації педагогам-організаторам, 

щодо організації пошукової роботи учнів та створення шкільного 
музею бойової слави 

 
 Головна мета методичних рекомендацій полягає у роз`ясненні 

основних питань формування ціннісного ставлення особистості до 
суспільства та держави, правил етикету і культури поведінки та донесення 
до підростаючого покоління необхідності їх дотримання. 

 Тисячами шляхів ідуть юні слідопити у своїй пошуковій роботі, 
розшукуючи учасників подій громадянської і Великої Вітчизняної воєн, 
подій в Афганістані. Пошуки учнів повинні вестися під девізом: «Ніхто не 
забутий, ніщо не забуте!». Матеріали, які збираються учнями під час таких 
пошуків, стають важливим джерелом нових знань з історії Батьківщини, 
дуже ефективні для формування ціннісного ставлення особистості до 
суспільства та держави підростаючого покоління. У центр уваги роботи 
шкільних музеїв бойової слави треба покласти дані про героїчне життя, 
діяльність, подвиги окремих осіб, колективів, які нерозривно пов’язані з 
історією боротьби за незалежність нашої Батьківщини. Основу фонду 
таких музеїв повинні становити історичні пам’ятки, спогади, меморіальні 
речі. 

 Також музеї бойової слави повинні відтворювати героїчні сторінки 
історії окремих військових підрозділів, подвиги солдат і офіцерів, 
партизанів, підпільників – простих людей, які відстояли не залежність 
своєї країни. 

 Значну навчальну цінність матимуть матеріали листування, 
військове спорядження та нагороди. Якщо пошуковці знаходять документи 
та інші історичні матеріали - оригінали, що мають державне значення, їх 
потрібно передавати в фонди державних музеїв, бо для зберігання таких 
експонатів потрібні спеціальні умови, які в музеях закладів освіти 
створити не можливо. Музей оформить цей матеріал, як подарунок школи і 
замість нього дасть фотокопію, ксерокопію і т. п. 

 Якщо знахідка учнів розміститься в експозиції державного музею – 
це буде великою честю для закладу освіти і цим можна пишатись. Бажано 
б захопити весь колектив перспективою створення музею. 

 Першим етапом на шляху створення музею є комплектування його 
фондів, які діляться на основні і допоміжні. Основний фонд музею 
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складається з оригінальних пам`яток історії, є першоджерелом наших 
знань про ті чи інші процеси та події. Допоміжний фонд складається з 
матеріалів, що створюються в процесі організації музею для більш повного 
розкриття тієї чи іншої теми, для пояснення оригінальних пам`яток. Це 
можуть бути карти, діаграми, макети, моделі. 

 Форми збору основного фонду різні: організація туристсько-
краєзнавчої експедиції, туристських походів по пам’ятних місцях, 
пошукова робота юних слідопитів, що встановлюють контакти з місцевим 
населенням, установами, підприємствами. Матеріал, який надходить у 
фонд музею, необхідно строго обліковувати і бережно зберігати. Все 
зібране для музею заноситься в інвентарну книгу музею з 
пронумерованими сторінками, скріпленою печаткою і підписом директора 
школи. 

 Подальшою роботою є організація експозицій та їх зберігання, 
керівництво роботою музею, планування роботи, створення музейної ради 
та пропагандистська робота. 

 Метою діяльності таких музеїв є залучення молодого покоління до 
вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого нараду, у 
формуванні ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, 
сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як 
найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави. 

 У сучасному соціумі розвиток особистості дітей є надзвичайно 
важливою проблемою, вирішення якої залежить від зміцнення стереотипів, 
проведення широкої просвітницької роботи, спрямованої на впровадження 
норм та правил етику, культури поведінки на рівні виховання 
загальнокультурних цінностей у свідомості підростаючого покоління. 

Пермякова В.А, педагог-організатор гімназії №5м. Кременчука 
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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ОРЖИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. ІМ. 
І.Я.ФРАНКА НА І СЕМЕСТР 2008-2009 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 
Вступ 

 У 2007-2008 навчальному році діяльність педагогічних працівників 
школи була спрямована на формування у дітей прагнення до саморозвитку 
та самоудосконалення через впровадження технологій особистісно 
орієнтованої системи виховання та гуманізації виховного процесу; 
виховання громадянина України ; виховання любові до праці, почуття 
дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і 
класного майна;формування засад здорового способу життя;виховання 
любові до природи, вироблення навиків екологічної культури; виховання 
поваги до вчителів , старших, батьків; формування згуртованого та 
працездатного учнівського колективу. 

Класні керівники досконало володіють методикою планування 
виховної роботи класних колективів. 

У початковій школі стали традиційними свята, які проводять окремі 
класні керівники разом зі своїми вихованцями для учнів 1-4 класів. На 
високому рівні пройшли відкриті виховні заходи до дня птахів, родинне 
свято «Родина - це зірка єдина...» , «Вітаємо майбутніх захисників». До 
річниці трагедії на Чорнобильській АЕС Ч підготовлений сценарій години 
спілкування з учнями початкових класів. 

Усі класні колективи 1-4 класів брали активну участь у 
загальношкільних заходах: конкурс осіннього букета, новорічної екібани; 
день самоврядування, тиждень Барвінкової республіки, збору макулатури, 
акції «Подаруй книгу», активно співпрацювали із органами учнівського 
самоврядування школи. Молодші вихованці були найактивнішими у час 
проведення тижня Доброго ангела, підготовки святкової новорічної 
програми, відзначенні Дня Перемоги жителями селища. 

Учителі початкових класів серйозно ставляться до роботи з 
батьківською громадськістю. Так Бура Л.М. підготувала відкриті 
батьківські збори для учителів району, використавши новітні інтерактивні 
методи. 

Слід відзначити роботу класних керівників Кваші Л.В., Чумак Н.М., 
Бурої Л.М., Шамрай Г.Г., Рябець О.М.. Це досвідчені учителі, які 
приділяють велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, 
превентивного виховання, зовнішнього вигляду школярів та охорони їх 
життя. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а 
мікроклімат у колективі - родинним. 

Багатим та різноманітним було життя середніх класів. Вони взяли 
участь у підготовці та проведенні загальношкільного свята Дня знань. До 
початку навчального року були сформовані органи учнівського 
самоврядування, сплановано їхню роботу. Кожен піонерський загін 
створив об'єднання волонтерів, які допомагають людям похилого віку. Усі 
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учні взяли участь у трудовому десанті - збору макулатури. Учні середніх 
класів - активні учасники зразкового шкільного хору, основа літературної 
студії «Ліра» (кер. Бабчук Л.Ф.). 

У школі плідно працює піонерська організація . 
Класні керівники діляться своїм досвідом, проводячи відкриті 

виховні години та години спілкування. 
Весело провели учні 2007рік, підготувавши змістовні святкові 

програми. 
Великий інтерес в учнів викликають екскурсії у природу . Так 

Сидоренко О.В. організувала для учнів 6 класу поїздку на 3 дні до Дніпра. 
Традиційними стали екскурсії по видатних місцях України (Маліченко 
Л.М., Смик Н.М.). Класний керівник 9 класу (Федорова Л.Г.) налагодила 
тісну співпрацю учнів з місцевим лісництвом, її учні третій рік 
висаджують молоді деревця, що згодом стануть окрасою селища. 

Слід відзначити роботу класних керівників, які систематично 
проводять години спілкування, серйозно готуючись до них, які дбають про 
охорону здоров'я школярів. Це Смик Н.М., Маліченко Л.М., Сидоренко 
О.В., Федорова Л.Г., Яковенко Л.П.,Петренко О.В) 

Учні 8-11 класів створили координаційну раду «Старшокласник», що 
видає власну газету «Шуга». Було проведено вибори президента учнівської 
республіки, день самоврядування, де старшокласники здобували перші 
навички відповідального ставлення за доручену справу. З допомогою 
класних керівників учні підготували виставку-вернісаж «Квіти - 
визволителям». Традиційними стали у школі новорічні вечори, «Свято 
осені» (Дікова Л.Г.), святковий концерт для учителів до Дня учителя 
(Петренко О.В.), «Козацькі забави» (учителі фізкультури), конкурс «Учень 
року - 2008» (Постол Т.О.). Продуктивно працюють гуртки «Юний 
кореспондент» (Дікова Л.Г.), «Ліра» (Бабчук Л.Ф.), спортивні секції 
(Журавський В.І., Кравченко О.М.), група інформаторів (Вовкодав В.В.). 

Учителі та класні керівники докладають багато зусиль, щоб виховати 
справжніх громадян України, які прагнуть до саморозвитку та 
самоудосконалення. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що усі вихованці школи протягом 
року були задіяні у навчально-виховному процесі, мали доручення, були 
залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, навчались у музичній 
школі, відвідували заняття шкільного хору. 

Учні брали активну участь у районних змаганнях і були 
переможцями та призерами у конкурсах: гра «Дебати», КВК, «Веселка», 
конкурси малюнків. 

Проте протягом року мали місце окремі порушення поведінки 
окремими учнями. Залишається проблемним питання відвідування учнями 
навчальних занять. Виходячи з вищесказаного, визначено основні завдання 
на наступний рік: 
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1. Активізувати методичну роботу з класними керівниками з метою 
поширення передового педагогічного досвіду творчих учителів школи та 
району. 

2. Вивчити досвід роботи класних керівників. 
З. Скласти план проведення відкритих виховних годин та неухильно 

його виконувати, та впроваджувати у практику роботи інноваційні 
педтехнології. 

4. Ввести у план виховної роботи школи проведення предметних 
тижнів з метою популяризації різногалузевих наукових знань. 

5. Розробити умови проведення шкільного конкурсу «Кращий 
класний керівник року», передбачивши способи заохочення. 

б. Активізувати роботу з профілактики правопорушень серед 
учнівської молоді. 

7. Систематично тримати на контролі питання відвідування 
школярами навчальних занять. Негайно інформувати адміністрацію школи 
про пропуски уроків учнями. 

8. Відповідально ставитись до виконання плану виховної роботи . 
9. Активізувати роботу предметних гуртків, розвивати творчі та 

інтелектуальні здібності школярів. 
На основі аналізу діагностичних карток з питань визначення рівня 

вихованості учнів, заповнених класними керівниками, визначено мету 
виховної роботи. 

Мета виховної роботи 
• Виховувати особистість із високим рівнем духовності, загальної 

культури, інтелектуального і творчого розвитку, чітко вираженої активної і 
громадської позиції; 

• виховувати любов до своєї Вітчизни. Формувати в учнів 
загальнолюдські цінності. 

• виховувати в учнів потребу саморозвитку та самоудосконалення; 
• виховувати прагнення успадковувати духовні надбання 

українського народу; 
• формувати в учнів правову культуру та свідомість, виробляти 

навички правомірної поведінки, активної життєвої позиції, уміння 
спілкуватись із ровесниками та в різновікових колективах; 

• розвивати творчі здібності, естетичні потреби і почуття; 
• виховувати обачність, обережність у спілкуванні з природою, 

формувати навички раціонального і дбайливого господаря зі 
сформованою екологічною культурою, здатними передбачити 
наслідки діяльності у природі; 

• виробляти навички трудової діяльності, виховувати 
працелюбність, практицизм і діловитість, розважливість, 
винахідливість, здатність до самодисципліни і самоорганізації; 

• розвивати професійні нахили, виховувати у дітей свідомого 
ставлення до вибору професії; 
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• розвивати у дітей навички безпечної поведінки у суспільстві; 
• сприяти фізичному удосконаленню учнів, розвивати 

потребу у здоровому способі життя, спонукати до фізичного 
удосконалення та зміцнення свого здоров’ я. 

 
 Вересень 2008 р. 

Місяць профілактики дитячого травматизму 
1.09-5.09.08 

Тиждень організаційної роботи 
1. Свято першого дзвоника. День знань. 
2. Перший урок « Державний прапор України -святиня нашого 

народу», «1020 річниця хрещення Русі». 
З. Налагодження зв'язків із шефськими колективами. 

Поновлення списків шефських організацій, закріплених за класами 
(заступник директора з виховної роботи, класні керівники).  

4. Організаційна робота у класах. Класні учнівські збори з порядком 
дня: 

 а) самоврядування у класі; 
б)делегування учнів в органи самоврядування школи; 
 в) чергування учнів по класу (класні керівники).  
5.Налагодження чергування класних колективів у школі (заступник з 

виховної роботи, кл.керівники). 
б.Година класного керівника: « Знати і виконувати правила учнів - 

наш обов'язок» ( 8Б клас Смик Н.М.). 
7. Вітання шефам ( 7 вересня - День підприємця) (1 кл., Шамрай 

Г.Г., 8 кл., Маліченко Л.М., 10 кл., Федорова Л.Г). 
8. Літературна конференція. «Кулішеві читання, присвячені 

190-ій річниці від дня народження великого українського мислителя,  
письменника, історика, мовознавця, педагога Пантелеймона Куліша.» ( 9 
клас – учитель Сидоренко О.В.). 

 
8.09 -12.09.08 

Тиждень профілактики дитячого травматизму 
1.     Організаційна лінійка. Планування роботи ( чергові учителі). 
2.    Вибори членів координаційної ради старшокласників та класного 

активу, піонерського активу  (класні керівники).  
    3.       Рейд "Сучасний школяр" - ( підготувати шкільну форму) (класні 
керівники, заступник директора з виховної роботи, педагог- 
організатор). 

 4.  Провести зустріч із працівниками Центру молоді із питань 
молодіжної політики. Організувати "круглий стіл" на тему "Сучасні 
проблеми молоді". 

 5.   Конкурс - огляд на краще утримання класного приміщення, 
кращий санітарно - гігієнічний стан та естетика оформлення.  
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6.  8 вересня - Міжнародний день письменності (учителі 
української мови та літератури). 

7. 13 вересня -День фізичної культури і спорту ( учителі 
фізкультури, класні керівники). 

8. Організація зустрічі учнів із працівниками ДАІ та пожежної 
служби. Екскурсія у пожежну частину. ( класні керівники початкових 
класів та 8-9 класів). 

9.     Поновлення списків дітей пільгових категорій. Оформлення 
актів обстеження умов проживання учнів, схильних до правопорушень  
(класні керівники).  

10.    Година класного керівника: « Бесіди по техніці безпеки» (класні 
керівники). 
          11.    Підготовка до святкування 85 річниці Оржицького району: 

 – конкурс квітів (2-11кл. ), 19 вересня;  
– години спілкування присвячені річниці ( 5-7кл.);  
– конкурс газет (8-11), 18 вересня. 
 
15.09-19.09.08 

Тиждень виборів учнівського активу 
1 Тематична інформаційна година « День українського кіно» 

(бібліотекар, класні керівники). 
 2.Випуск газети "З олівцем по школі" ( підвести підсумки 

чергування) (черговий клас). 
З.Вибори членів координаційної ради старшокласників та 

класного активу, піонерського активу  ( класні керівники). 
4.Інформування школярів про початок передвиборної кампанії, 

терміни її проведення. Створення виборчої комісії (заступник з вих. роботи, 
педагог-організатор). 

5.Збір підписів довіреними особами учнів, що хочуть стати 
кандидатами у президенти УПР. Реєстрація кандидатів у виборчій комісії. 
Вручення посвідчень кандидата у президенти УПР (заступник з вих. роботи, 
педагог-організатор).  

б.Година спілкування: 16 вересня-Міжнародний день охорони 
озонового шару. 

7. Конкурс квітів (2-11кл ), 19 вересня. 
8. Конкурс газет ( 8-11), 18 вересня. 
9. Привітання ветеранів війни. 
10. Прибирання закріплених територій. 
 
22.09- 26.09.08 
Тиждень виборів органів учнівського самоврядування та правової 

освіти 
1.Організаційна лінійка (чергові учителі). 
2. Передвиборна агітація кандидатів у президенти УПР. Випуск 

рекламних щитів ( педагог - організатор). 
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З.Класна година на правову тематику: "Кримінальна 
відповідальність неповнолітніх", "Молодь і міліція".  

4.Відкрита виховна година « 3 чого починається дружба?» ( 6 клас, 
Нестеренко В.І.). 

5. Участь в легкоатлетичній естафеті, присвяченій річниці 
визволення Оржиці (6-11кл); змагання з рухливих ігор ( 2-5); товариська 
зустріч з футболу. 

б. День фармацевтичного працівника . 
 7.Година спілкування: « 21 вересня - Міжнародний день миру» 

(класні керівники). 
8. Вітання шефам. 21 вересня - День працівника лісу ( 6А клас, 

Вовкодав В.В.). 
 
жовтень 
29.09-3.10.08 

Тиждень учнівського самоврядування 
1.Година спілкування. « 90 років від дня народження Василя 

Олександровича Сухомлинського( 1918-1970), українського педагога» 
(класні керівники). 

 2.Ток-шоу « Альтернатива» .Конкурси для кандидатів у президенти 
УПР ( педагог - організатор) . 

3. Вибори президента УПР (заступник з вих. роботи, педагог-орга ні 
затор). 

 4.Випуск стінгазет до Дня учителя. (КРС). 
5. Привітання учителів зі святом. (ЗВР, педагог-

організатор,учитель музики). 
6. Святковий концерт (10 Б клас, Яковенко Л.П.). 
7.30 вересня -Всеукраїнський день бібліотек. Екскурсія в районну та 

шкільну бібліотеку ( бібліотекар, класні керівники 2-4 класів). 
8. Виставка книг : « ЗО вересня - всесвітній день моря» , «150 років 

від дня народження Андріана Феофановича Кащенка ( 1858-1956), 
українського письменника. 

9.1 жовтня -Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана. 
Допомога волонтерських загонів людям похилого віку (заступник з 
виховної роботи, педагог- організатор, класні керівники).  

10.2 жовтня - Міжнародний день музики. Операція « Весела перерва» 
(педагог-організатор, учитель музики). 

 11.Чемпіонат школи з футболу з 1 жовтня. 

  
10-10.10.08 

Тиждень роботи з батьками 
1 .Тематична інформгодина "Всесвітній тиждень космосу".  
2.Чистий четвер ( прибирання у класних кімнатах) (класні керівники). 
3. Вітання шефам « 9 жовтня - Всесвітній день пошти». 
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4. 12 жовтня-День працівників державної санітарно-епідеміологічної 
служби. Година спілкування «Складові чинники здоров'я. (класні 
керівники). 

5. Проведення батьківських зборів (класні керівники). 
6. Провести вибори класних батьківських комітетів. Поновити 

списки членів ради школи ( класні керівники). 
7. Вітання шефам « 19 жовтня - День працівників харчової 

промисловості» ( 9 клас Скороход С.Г.). 
8.Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх 

індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського 
колективу (психолог, класні керівники). 

10. Змагання « Козацький гарт»,« Старти надій» ( 6 класи), з 
нагоди 350-річчя підписання Гадяцького договору  (учителі фізкультури). 

 
13.10-17.10.08 

Тиждень Осені (естетичне виховання) 
1 .Організаційна лінійка. Планування роботи. (чергові учителі). 
 2. Година спілкування (14 жовтня -День українського козацтва) ( 5А 

клас Степаненко О.І.- відкрита виховна година).  
З.Випуск санбюлетня. «16 жовтня -Всесвітній день продуктів 

харчування». 
4. Профілактика харчових отруєнь - бесіди « Що ми повинні 

знати про гриби?». (класні керівники). 
5. Озеленення класу - кабінету , поповнення новими кімнатними 

рослинами (класні керівники). 
6. . Вечір відпочинку для старшокласників ( 9А клас Скороход С.Г.). 
 8 « Осінній бал»( 5-7кл) , (конкурс костюмів « Осінні мотиви) 

(педагог - організатор). 
9. Година класного керівника: « Підліток і закон» ( за участю 

працівника інспекції у справах неповнолітніх) ( класні керівники 7-х кл. 
Сидоренко О.В., Фролова Р.С.). 

 
20.10-24.10.08 

Тиждень національного виховання 
1.Тематична інформгодина: « 21 жовтня - 175 років від дня 

народження Альфреда Бернарда Нобеля,шведського інженера -хіміка і 
підприємця» (учитель хімії). 

2.Чистий четвер (прибирання у класних кімнатах ). Рейд "Порядок". 
З.Проведення анкетування « Чи вміємо ми товаришувати». 
4. Вітання шефам .26 вересня - День автомобіліста і дорожника. 
5. Година класного керівника «Моя земля - земля моїх батьків». 
6. Діагностика особливостей сімейного виховання та становища 

дитини у сім'ї (психолог). 
 7.Година бібліотекаря ( для учнів 2-4 кл) ( бібліотекар, класні 

керівники поч.кл). 
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8.Провести бесіди з учнями про дотримання правил безпечної 
поведінки  під час осінніх канікул (класні керівники). 

 
Листопад 
3.11-7.11.08 

Тиждень української мови 
1.Організаційна лінійка (чергові учителі). 
 2.Конкурс знавців української мови (учителі української мови). 
3.Святкова зустріч "Без прабатьківської святої мови й солов'їної пісні 

народу нашого нема" (До Дня української писемності та мови) (учитель 
укр.мови Маліченко Л.М). 

4. Година спілкування - практикум « Складання еталону поведінки 
для свого віку». 

5. Бібліотечний урок « Мово моя материнська» (для учнів 7 класів) ( 
бібліотекар, учитель Дікова Л.Г.). 

6. Свято рідної мови (4 Бклас, Рябець О.М.). 
7. «Народні ігри» (педагог- організатор, вожаті). 
 
10.11-14.11.08. 

Тиждень етики 
 Чемпіонат школи з баскетболу 
1. Інформаційно -пізнавальна година «200 років від дня народження 

Осипа Максимовича Бодянського (1808-1877), українського і російського 
філолога, письменника. 

2.Тиждень Доброго Ангела (до Міжнародного дня толерантності - 16 
листопада). Відкрита виховна година « Вчимося бути толерантними» ( 
6клас, Вовкодав В.В.). 

З.Чистий четвер (прибирання у класних кімнатах). Утеплення вікон. 
4. Бесіда «Зовнішній вигляд та культура поведінки учня» (класні 

керівники). 
5. Участь вожатих у розвивальних іграх з учнями початкових 

класів на розвиток мислення, пам'яті, уяви, уваги (педагог-організатор). 
6. Вітання шефам. 16 листопада-День працівників радіо, 

телебачення та зв'язку. 
7. Вечір відпочинку для старшокласників ( До Дня працівників 

сільського господарства) (10 А клас Федорова Л.Ґ.).  
8. Здійснити корекцію взаємин у колективах (психолог,ЗВР). 
 
17.11.-21.08 

Тиждень СПОУ 
1. Організаційна лінійка (чергові учителі). 
2.Виховна година « Мій світ і я» « СПОУ - романтика шкільного 

життя» (для учнів 2-7 класів) ( педагог - організатор, класні керівники). 
 З.Фестиваль в Республіці Веселковій ( педагог-організатор). 
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 4. Прийом у піонери учнів 4-х класів ( педагог- організатор, класні 
керівники). 

5.20 листопада- Всесвітній день дітей. Оранжева дискотека ( для 
учнів 4-7 класів). 

6. Проведення конкурсу « Шкільна форма та учнівська зачіска».  
7.Година класного керівника : « Культура розумової праці у школі та 

вдома» (класні керівники). 
 
24.11.-28.11.08 

Тиждень патріотичного виховання 
1. Тематична інформгодина « 29 листопада - 230 років від дня 

народження Григорія Федоровича Квітки -Основ'яненка ( 1778-1843), 
українського письменника ( учитель укр.мови Смик Н.М.). 

 2.Огляд збереження підручників. Бесіда « Без книги немає знань». 
(бібліотекар, класні кер. 4 -х кл.). 

З.Організувати зустріч юнаків 10-11 класів із працівником 
військового комісаріату « Українська армія сьогодні: проблеми і 
перспективи» (ЗВР). 

 4.Проведення поглибленої психодіагностики дітей групи ризику 
(психолог). 

6. Година класного керівника: «Учись учитися» (класні керівники). 

 
Грудень 
1.12.-5.12.08 

Тиждень пропаганди здорового способу життя 
1.Інформаційно -пізнавальна година «1 грудня - Всесвітній день 

боротьби зі Снідом.» ( центр молоді). 1 грудня народ України вільним 
волевиявленням на референдумі підтвердив АКТ проголошення 
незалежності України  (учителі історії). 

2. Випуск стінгазет « Тенета небезпеки», « Молодь за здоровий 
спосіб життя» ( класні керівники 8-11 класів). 

З. Рейд « Кинь цигарку!» ( педагог - організатор). 
4 Година відкритих думок : « Чому шкідливе паління?» (класні 

керівники 8-11 кл.). 
 5.Індивідуальні бесіди з учнями , схильними до шкідливих звичок 

(класні керівники). 
б.Підготувати святкові програми до Дня Збройних Сил України 

«Вітаємо майбутніх захисників» (класні керівники). 
 
8.12-12.12.08 

Тиждень народознавства 
1 .Організаційна лінійка (чергові учителі). 
2.Година спілкування: «Народні прикмети і досвід -обереги здоров'я 

людини» (класні керівники). 
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З.Круглий стіл психолога « Що приємніше - дарувати радість або 
чекати її від інших» (психолог). 

 4. Гра - вікторина « Що ти знаєш про зимові свята?» ( 5 класи) 
(бібліотекар, кл.кер. 5Б кл. Фастрига Т.М.). 

 б.Вечорниці на Андрія - вечір відпочинку для старшокласників (11Б 
клас, Головата І.Б.). 

6. Провести акцію « Подаруй книгу»( бібліотекар). 
7. Бесіда « Як запобігти захворюванням на грип» (класні 

керівники). 
 
15.12-18.12.08 

Тиждень правового виховання 
1.Година спілкування. « Моральні переконання та вчинки в нашому 

класі» 
2. Підготовка новорічних програм. 
3. Вернісаж новорічних композицій. 
4. Класні збори. Завдання класного колективу на II семестр, 

ставлення учнів до виконання доручень. Рейтинг учнів класу (класні 
керівники). 

5. Проведення батьківських зборів (класні керівники). 
б.До Дня святого Миколая ( зимові народні ігри та розваги)2-4 класи 

(педагог - організатор). 
7. Бесіда: « Твої права і обов'язки . Взаємозв'язок прав і 

обов'язків» (класні керівники). 
8. Вітання шефам .20 грудня - День міліції (11 А клас). 
 
22.12-31.12.08. 

Тиждень новорічних свят 
1.Тематична інформгодина: «175 років від дня народження 

української письменниці Марко Вовчок (1833-1907) (учитель укр.мови 
Головата І.Б). 

 2.Проведення новорічних свят. « Зимова казка» (2-4)(7) 
«Новорічний маскарад»( 5-6) « Щедрування» (8 кл) « Бал- маскарад (9-11) 
(класні керівники, педагог-організатор, ЗВР). 

3. Бесіди про дотримання правил безпечної поведінки під час 
зимових канікул. Інструктаж про протипожежну безпеку під час 
Новорічних свят. Небезпека ігор із петардами. (класні керівники). 

4. Чистий четвер ( прибирання у класних кімнатах) ( класні 
керівники). 

Примітка 
• у вівторок - середу - заняття шкільного хору 
•у четвер - робота гуртків 
•у п'ятницю - година спілкування у 2-11 класах 
Заступник директора 
 з виховної роботи Л.Г.Дікова 
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Програма виховання Оржицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім.І.Я.Франка  
на ІІ семестр 2009 року 

 
“Ми вбачаємо свою роль у розвитку учнів не тільки в тому, щоб 

допомогти їм набути певних знань, а й у тому, щоб виховати в них 
бажання набувати знання протягом усього життя. І ми прагнемо 
сформувати в дітей і переконання в тому, що знання, освіченість, 
інтелектуальна культура — це необхідна умова цікавого, повноцінного, 
духовно багатого життя, що без знань цікаве життя неможливе, бо 
неможлива творча праця”  

 В.О.Сухомлинський 
 

 Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній 
діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, 
формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у 
виховній роботі школи є:  

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-
виховному процесі;  

- залучення молоді до національної та світової культури;  
- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого 

покоління;  
- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;  
- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, 

виховання в них життєвої компетентності.  
Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної 

роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на 
засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють 
всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-
естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе 
календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси. 

Проблема, над якою працює колектив школи: "Створення психолого 
– педагогічних умов для подолання низького рівня навчальних досягнень 
та формування загальної культури учнів".  

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і 
вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально- 
виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста 
відповідальність за свій вклад у національно- культурне відродження 
України у розбудову держави . 

 На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив 
школи , розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної 
системи, насамперед виходить з таких позицій : 

 • Визнання того, що школа-навчальний заклад, покликаний 
відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку 
України та забезпечувати освітні потреби селища в першу чергу. 
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• Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо 
лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних 
технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та 
управлінському рівні. 

 Вирішуючи ці завдання школа має забезпечувати різні види 
діяльності в широкому спектрі позакласної сфери-гуртковій, профільній, 
спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку 
і самовизначенню особистості дитини.  

• Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері 
доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях 
шкільного педагогічного простору . 

 

Головна мета школи: 
- забезпечення універсальної освіти ; 
- формування майбутнього інтелектуального потенціалу України; 
- надання учням науково-теоретичної підготовки. 
Педагогічний колектив організував свою роботу, виходячи з того, що 

освіта протягом усього життя має базуватися на 4 стовпах: 
– навчитися пізнавати; 
– навчитися життєвої компетентності; 
– навчитися жити разом; 
– навчитися берегти здоров’я. 
 Виховна робота, проведена адміністрацією школи, педагогічним 

колективом, громадськими організаціями, була спрямована на формування 
самостійності учнів, розвиток творчих здібностей, розкриття талантів, а 
також попередження правопорушень і злочинності, збереження здоров’я 
учнів. 

 Зміст і організація виховної роботи, як невід’ємної складової 
навчально-виховного процесу спрямована на всебічний розвиток 
особистості, виховання загальнолюдської моралі, громадської і соціальної 
свідомості та відповідальності. 

 Фундаментом складання системи виховної роботи школи є 
Декларація прав людини, Закон України “Про освіту”, програма “Столична 
освіта” та інші нормативні документи. Основні індивідуальні, класні та 
масові виховні заходи в школі проводяться у відповідності до річного 
плану роботи, охоплюють різні напрями. 

  

Основні заходи 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави   
Заходи, присвячені святкуванню річниць визволення Оржиччини, 

Полтавщини від німецько-фашистських загарбників, Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні, співпраця з районною радою ветеранів, відзначення 
Шевченківських днів, заходи пам’яті Чорнобильської трагедії, 
ознайомлення із творчою спадщиною видатних діячів культури,діяльність 
учнівського самоврядування, місячник правових знань, заходи декади 
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історії та правознавства, День довкілля, участь у конкурсах літературної, 
художньої творчості. 

 
Ціннісне ставлення до мистецтва та культури  
Охоплення дітей гуртковою роботою, концерти до Дня вчителя, 8 

Березня, загальношкільне свято “Учителю, дозвольте Вас запросити...”, 
свято першого дзвоника “Шкільна стежина кличе нас у світлий і просторий 
клас”, свято до Дня учителя “Вчитель – садівник, що ніжно пестить 
квіти”,свято останнього дзвоника, новорічні свята, конкурси малюнків та 
плакатів, презентацій та акція „Знайомтеся – наш клас!”, вечір відпочинку, 
присвячений Дню святого Валентина, конкурс художників, юних 
літераторів, конкурс сімейних літописів “Не зламайте дерево роду”, 
екскурсійна робота,  відвідування музеїв, проведення екскурсій. 

 
Ціннісно – орієнтована діяльність 
Робота по забезпеченню дисципліни та порядку 
Залучення батьківської громади, учнівського самоврядування до 

проведення рейдів – перевірок шкільної форми, робочих лінійок, акції 
„Збережи книгу”. 

 
Робота по профілактиці шкідливих звичок, пропаганді здорового 

способу життя: заходи тижнів профілактики шкідливих звичок на 
теми:”Причини та наслідки алкоголізму”,”Цей шлях не для тебе”, 
“Здоровий спосіб життя”, “Причини та наслідки тютюнопаління”, “Ти 
маєш знати про ВІЛ СНІД на багато більше”, “Довіряй своїм відчуттям, а 
не байкам тих, хто продає наркотики”,”Наркотична залежність – це 
найактуальніша проблема сучасного суспільства”, Дня боротьби зі 
СНІДом, Дня здоров’я “Що робити, щоб бути здоровим?”, написання 
диктантів на тему “Туберкульоз – заразне та небезпечне захворювання, 
присвяченого Всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на 
туберкульоз, конкурс плакатів “Здоровими – у доросле життя”, робота 
батьківського семінару “Здорова дитина – щасливі батьки”, чистоти та 
гігієни “Чи використовуєм ми своє право на здоров’я”, спортивні змагання, 
робота Школи здоров’я, залучення спеціалістів-медиків, працівників 
Служби у справах неповнолітніх “Це шкідливо для здоров’я”, Центру 
соціальних служб для молоді Оржицького району. 

 
Робота по вивченню правил безпеки  
Заходи місячника ”Увага! Діти на дорозі!”, місячника 

протипожежної безпеки, цивільної оборони. 
 
 Виховна робота, яка проводиться педколективом Оржицької ЗОШ І-

ІІІ ст. спрямована на виховання національно свідомої особистості, 
розвиток духовності учнів та формування в них загальнолюдських 
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цінностей, а також на профілактику правопорушень, попередження 
злочинності та запобігання шкідливим звичкам школярів. 

 Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками: 
– ціннісно-орієнтована діяльність; 
– ціннісне ставлення до сім’ї; 
– ціннісне ставлення до себе ( військово-патріотичне, 

формування здорового способу життя); 
– ціннісне ставлення до праці( трудове виховання та 

профорієнтація); 
– ціннісне ставлення до культури та мистецтва (художньо-

естетичне); 
– ціннісне ставлення до свого соціального «Я»( моральне); 
– ціннісне ставлення до природи ( екологічне виховання); 
– ціннісно-орієнтована діяльність ( превентивне виховання); 
–  ціннісне ставлення до свого психологічного»я» (сприяння 

творчому розвитку особистості). 
 Ці напрямки виховання тісно взаємопов’язані між собою і 

утворюють цілісну систему, яка забезпечує вихованя всебічно розвиненої 
особистості. 

 На нашу думку, нам вдалося розробити модель системності у 
виховному процесі по формуванню різнобічної особистості шляхом 
планування виховної роботи, створення мережі гуртків. Проблему 
вирішуємо завдяки чіткому, глибокому плануванню. Тематичні години, 
години спілкування з вчителями, предметні тижні, тематичні місячники та 
загальношкільні заходи узгоджені таким чином, що набувають нового 
значення. Ця модель включає в себе такі напрямки виховної роботи: 

«Особистість і колектив» (вересень), 
«Громадянин своєї Батьківщини» (жовтень), 
«Мій рідний край» (листопад),  
«Щедрий вечір, добрий вечір» (грудень), 
«Пошук, фантазія, творчість» (січень), 
«Країна, мова, люди» (лютий), 
«Образу матері вклонімося» (березень), 
«Ми - частка природи» (квітень), 
«Незгасна пам'ять» (травень). 
 Головна мета проведення цих місячників — об'єднати дітей навколо 

однієї справи, виховувати почуття значимості особистості в колективі, 
формувати моральні якості громадянина своєї Батьківщини - розвивати 
творчі здібності дітей. 

 Учні молодших класів беруть участь в багатьох заходах, які 
проводяться для всіх школярів: спортивні змагання, фестивалі творчості, 
зустрічі. За цими напрямками розроблені тематичні години, які 
рекомендуються класним керівникам. Тематичні години узгоджені з 
предметними тижнями та відкритими заходами, які проводяться в рамках 
тижня. Відкриті заходи раз на рік проводить кожний класний керівник, 
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виховательГПД , керівник гуртка. Таким чином, у напрямки виховної 
роботи тісно вплітаються предметні тижні. Безумовно, форми виховних 
заходів предметних тижнів не повторюються, вони змінюються, щороку 
вноситься щось нове, цікаве, не буденне. Предметні тижні — це справжні 
свята у школі. Прикрашається відповідне місце школи. В учнів, учителів 
панує піднесений настрій, святковість. Предметні тижні — це результати 
спільної творчої праці вчителів і учнів, сплеск фантазій і емоцій, 
самоствердження як дорослих, так і дітей. За результатами місячників 
проходить їх обговорення. 

 Серед традиційних масових заходів найбільш цікавими були: 
 – святкові концерти до Дня вчителя, «Осінній бал», « Вечорниці на 

Андрія» 
– конкурс „Танці із зірками” 
– тиждень здоров'я «Знати, щоб жити!» ( конкурс плакатів) 
–  конкурс плакатів "Молодь за здоровий спосіб життя" 
– конкурс стінгазет до 85-річниці Оржицького району. 
 
 Загальношкільні заходи, конкурси проводилися згідно річного плану 

школи з виховної роботи та рекомендаціям відділу освіти Оржицького 
району. 

  
Розвитку духовності, захисту моралі: 
– бесіди, направлені на виконання учнями Статуту школи і 

Правил поведінки для учнів, правил поведінки в громадських місцях;  
– тренінги по класах "Формування відповідальної поведінки"; 
–  відверта розмова в класах "Мої права і обов’язки"; 
–  інструктаж " Правила поведінки на канікулах та попередження 

побутового травматизму». 
 
Повага до загальнолюдських моральних цінностей: 
– вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів та 

потреб; 
– бесіди "Як подолати свої недоліки"; 
– бесіди "Про зовнішність, мову і духовну культуру"; 
– консультації шкільного психолога для учнів та батьків; 
– анкетування учнів "Цінності світу..". 
 
Повага до родини, родинних свят, національних традицій: 
– новорічні свята, проведення декади родинного виховання 

(січень); 
– концертна програма для мам, бабусь "Вшануємо жінку"; 
–  Шевченківське свято.  
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Зустрічі учнівської молоді з військовослужбовцями, 
випускниками школи, які проходять службу в Збройних Силах 
України: 

– операція "З добрим ранком, ветеран!"; 
– екскурсії місцями бойової слави, в музеї; 
– зустрічі з ветеранами війни, учасниками партизанського руху; 
– уроки Скорботи і Пам"яті жертв голодомору 1932-33 рр.; 
– проведення уроку пам"яті, присвяченого подіям під Крутами; 
– тематична година "Україна єдина, Україна соборна". 
Конференція, уроки мужності з нагоди відзначення Дня Збройних 

Сил України, Дня Перемоги : 
–  військово-спортивна гра старшокласників « Козацькі 

забави»(лютий); 
– конкурс святкових газет ( грудень, лютий); 
 
Формування здорового способу життя, профілактика дитячого 

травматизму 
 У школі робота з профілактики шкідливих звичок (паління, 

вживання алкоголю, наркоричних речовин та токсикоманії) базується на 
популярізації здорового способу життя, максимальному залученні дітей до 
занять фізкультурою, спортом, мистецтвом, науково-дослідницькою 
роботою та проводиться паралельно батьками, вчителями, спеціалістами – 
медиками, юристами, працівниками кримінальної міліції. Школою 
розроблено та впроваджується в життя план заходів на виконання цільової 
комплексної програми “Фізичне виховання- здоров”я нації” на 2000-2010 
роки проводиться різноманітна навчальна і профілактична робота. 

 Учителі працюють над вихованням потреби в учнів у регулярних 
заняттях фізичною культурою, формуванням усвідомлення учнями ролі 
фізичної досконалості у всебічному гармонійному розвитку особистості, 
свідомого ставлення до зміцнення свого здоров’я , як необхідної умови 
підготовки до суспільно корисної праці і захисту Батьківщини. 

Традиційними є: змагання та свята із спорту і туризму,· бесіди, лекції 
та конференції про спорт, зміцнення здоров”я: “Сонце, повітря і вода-наші 
кращі друзі”, ”Туризм- другий відпочинок школярів”, “Твоє здоров”я - 
багатство Батьківщини”. 

 Певну роботу став проводити центр “Здоров”я” учнівського 
самоврядування. Центр не тільки проводить змагання, стежить за чистотою 
спортивного майданчика, а і займається пропагандою здорового способу 
життя. 

 За планом роботи школи проводяться декади “За здоровий спосіб 
життя”.  

 
 Для батьків організовується батьківський всеобуч “Що я можу 

зробити, щоб допомогти своїй дитині”.  
 За участю батьківського комітету школи організовано: 
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–  рейди по перевірці виконання наказу “Про заборону паління"; 
–  конкурс антитютюнової реклами серед учнів 6-7 класів; 
– робота гуртка «Пізнай себе», тренінги за програмою "Рівний-

рівному" на тему "За здоровий спосіб життя"; 
 – рейди "Шкільна перерва"; 
– єдиний День здоров"я, присвячений Міжнародному дню 

боротьби з туберкульозом; 
– День здоров”я, присвячений Дню боротьби зі СНІДом; 
–  єдиний день протипожежної безпеки. 
 Семінари класних керівників, засідання батьківського комітету та 

батьківські збори були також присвячені темі здорового способу життя.. 
 
 Робота з батьками: 
–  проведення декади родинного виховання (січень); 
– організація батьківсько-учительських рейдів "Урок", "Форма", 

"Підручник", "Шкільна перерва"; 
–  круглий стіл за участю батьківського комітету школи та 

шкільного учнівського парламенту "Творчість класного керівника без 
шаблонів"; 

– концертна програма для мам, бабусь "Вшануємо жінку" 
(березень); 

– засідання батьківського комітету школи (січень); 
–  підсумки успішності та поведінки школярів за 1 семестр; 
–  оздоровлення учнів дітей, надання пільгових путівок; 
– індивідуальні бесіди класних керівників, психолога та 

адміністрації школи з батьками. 
 Велика увага у виховній роботі приділялась питанню запобігання 

насильства в сім'ї. З батьками проведено бесіди про недопустимість 
здійснення насильства в сім'ї. З учнями школи постійно проводить роботу 
шкільний психолог, з метою виявлення дітей, які підлягають будь-яким 
видам насильства з боку дорослих. 

  
Запобігання дитячої бездоглядності: 
– щомісячний рейд "Н" в журналі; 
– постійний контроль класними керівниками відвідування школи 

учнями та своєчасне встановлення класними керівниками причини 
відсутності учнів у школі;  

– заповнення класними керівниками "Журналу обліку відсутніх 
учнів по школі";  

– контроль класних керівників за збереженням медичних довідок 
чи письмових пояснень батьків про причину відсутності на уроках в 
особовій справі учня протягом навчального року;  

–  щоденний контроль за станом відвідування школи дітьми, які 
належать до "групи ризику", з боку адміністрації школи; 

– рейди щодо обстеження умов проживання учнів; 
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– індивідуальні бесіди класних керівників, психолога та 
адміністрації школи з батьками; 

– з батьками було проведено ряд бесід про умови проживання та 
навчання дітей, надано консультації щодо виховання, контролю дітей; 

–  взяття під контроль адміністрацією школи місце перебування 
"важких" підлітків під час канікул; 

– проведення індивідуальних і групових занять з невстигаючими 
учнями з метою подолання неуспішності; 

– проведення бесід з учнями вчителями - предметниками з 
виниклих питань щодо дисципліни і порядку в класі; 

–  виставка літератури з правових питань. 
 
 Екологічне виховання 
 Форми роботи: декада екологічного виховання, екскурсія, 

екологічний рейд, конкурс, бесіда, туристичний похід. Співпраця з 
товариствами охорони природи. 

 Екологічна пропаганда: випуск стіннівок, стендів, альбомів, усних 
журналів, діяльність "Школи охорони природи", проведення тижнів 
біології. 

 Крім екскурсій, спостереження за житіям природи здійснюється під 
час прогулянок, подорожей. Учні ознайомляться з правилами поводження 
у лісі, біля річки тощо, навчаються правил збирання рослин (лікарських, 
для букету), ягід, грибів, плодів і насіння дерев. Прогулянки 
організовуються екологічними стежками, до пам'ятників природи, 
пов'язуються з історією рідного краю, традиціями і звичаями пращурів.  

 З учнями проводяться бесіди на теми: "Природа — рідний дім", "Ліс 
—наше багатство", "Рослини —символи України", "Рослини і тварини в 
українській пісні", "Природа — матір-Берегиня", "Парки й сади — окраса 
землі"; "Ми — твої друзі, природа", "Коли природа хворіє", "Хто охороняє 
ліс?", "Правила поводження у лісі". 

 
 Профорієнтаційна робота в школі. Працевлаштування 

випускників 
 Класні керівники 1-4-х класів з перших днів перебування в школі у 

дітей формують трудові навички і вміння, діти знайомляться з різними 
видами праці: самообслуговування, ручна праця, праця на пришкільній 
ділянці, з благоустрою території школи. 

 Щодо розширення знань про професії, діти знайомляться з 
підприємствами, розташованими в мікрорайоні селища і з тими, де 
працюють їхні батьки. Для цього провели екскурсії до бібліотеки, пройшла 
зустріч з робітниками ДАІ та пожежної охорони.. Для розвитку своїх 
творчих здібностей діти відвідують гуртки , музичну школу , спортивні 
секції.  

 В учнів середніх та старших класів продовжується формування 
творчої працелюбної особистості. 
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 В 5-х класах проходять виховні години “Мої захоплення”, “Моя 
майбутня професія”, “Моя праця вдома і в школі”. 

 Класні керівники 8-11 класів теж продовжують цикл бесід 
“Професії, які ми обираємо”.  

 Разом із батьками та вчителями обговорюють перспективу 
працевлаштування з обраного фаху, вчаться тверезо оцінювати свої 
потреби і здібності.  

 Професійні наміри старшокласників переважно ще мінливі, їм важко 
самостійно професійно визначитися, юнаки і дівчата потребують 
кваліфікованої консультації, поради як від батьків, так і від учителів. Успіх 
спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від 
глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі 
практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення 
сім’ї.  

 Саме за результами вивчення сім’ї складається соціальнопедагогічні 
паспорти класів, школи.  

 З 2007 року школа випускає власну газету для учнів, учителів» 
Шуга». 

 Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити 
суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою , толерантною 
елітою.  

Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей 
виховання , у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання 
. 

 А головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є школа 
.Отже, навчальний заклад керується інтересами і потребами дітей, прагне 
стати таким місцем, де вони могли б жити повноцінним духовним життям. 

Наполеглива праця з учнями з батьками дає свій результат — діти 
розуміють, що навчаються в середовищі високої культури і мають 
поводитись належним чином. 

 Ефективність діяльності школи залежить від комплексності 
виховного процесу, від концентрації педагогічних зусиль на системних 
організаційних фомах діяльності. 

Вчительський колектив розуміє, що нічого стабільного не буває, 
особливо в роботі з дітьми, а тому постійно вдосконалюють існуючу 
систему виховної роботи, вносять щось нове, а від чогось відмовляються. 
Але для них залишається єдиним одне — зробити шкільне життя дітей 
насиченим, змістовним, цікавим. 

 
 Мета виховної роботи 
 ● сприяти оптимізації виховного процесу; 
 ● продовжити роботу по впровадженню особистісно орієнтованої 

системи виховання; 
 ● орієнтація на цінності відкритого, демократичного, правового 

суспільства; 
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 ● розвиток українських національних, історико-культурних 
традицій; 

 ● підтримка діяльності органів учнівського самоврядування; 
 ● пропаганда здорового способу життя, профілактика 

правопорушень, наркоманії та алкоголізму в учнівському середовищі; 
 ● залучення учнів до суспільно- корисної праці; 
 ● організація участі учнів у культурно-масових заходах, у роботі 

гуртків;  
 ● залучення учнів до скарбів світової та національної культури, 

мистецтва; 
 ● контроль за дотриманням учнями елементарної культури 

поведінки, навчальної дисципліни; 
 ● створення умов для повноцінного розкриття творчих здібностей 

учнів; 
 ● сприяти усвідомленню школярами себе частиною природи, 

виховувати почуття відповідальності за дії людини у довкіллі; 
 ● прагнення до високоморальних і естетичних відносин, 

побудованих на дружбі і товаришуванні, на повазі до всього справді 
людського в кожній чесній людині. 

 
Організаційна робота та пізнавальна діяльність 

Ціннісне ставлення до себе 
Січень 2009 року 
12.01. – 16.01. 2009 р. 
1.Організаційна лінійка. Інформаційна хвилинка «Тиждень України» 

( ЗВР, педагог-організатор). 
2.Планування виховної роботи на ІІ семестр (гурткова робота, робота 

Барвінкової країни, КРС, дружина» Веселкова» )  ( ЗВР, класні керівники, 
педагог-організатор.) 

3.Підведення підсумків конкуру «Зразковий клас»  ( ЗВР, педагог-
організатор). 

4.Години спілкування:  
– «Мотивація навчання», « Мої обов’язки» , Гра - тренінг “Світлофор 

ввічливості”, Групова справа “Чесним треба бути всюди”  ( 4-ті класи); 
– «Як краще навчатися», «Складання правил товаришування», 

“Вчимося бути добрими людьми” ( 5-ті класи);  
–“Чужого горя не буває”, “Що треба робити , щоб світ був 

чеснішим”. 
5. Дискусія: 
–  “А совість тобі нічого не підказала” ( 6-ті класи); 
– «Режим дня школяра» “Психологічні особливості формування 

високоморальної особистості”, “Характер людини і її норови” ( 7-мі класи); 
–“Дотримання шкільної етики”, “Моя поведінка в класі”, тренінги по 

формуванню впевненості у собі ( 8-мі класи); 
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–“Вміння знаходити себе в суспільстві”, “Як уникнути конфліктної 
ситуації в класі”, дискусія про права та обов’язки учнів  ( 9-11- ті клас);  
(класні керівники – з 12.01. по 30.01.09.); 

6. Урок народознавства „Святвечір водохресний. Голодна кутя”.  ( 3-
ті класи,бібліотекар). 

 7. Класні збори « Навчання – головний обов’язок школяра. Завдання 
класного колективу на ІІ семестр. Рейтинг учнів класу» (класні керівники). 

7. Індивідуальні бесіди з учнями схильними до правопорушень 
(класні керівники). 

  
19.01 – 23.01.2009 р. 

Ціннісно - орієнтована діяльність 
Правове виховання та профілактична робота з учнями 
1. Інформгодина (огляд подій за тиждень, День соборності України). 
2.Класні збори «Добрими справами красна людина», «Твоє 

доручення» (підсумки 
роботи органів самоврядування, поновлення доручень). 
3. Бесіди з учнями про дотримання правил здорового способу життя 

та профілактика грипу, бесіди з техніки безпеки дорожнього руху «Твоя 
дорога до школи». 

4. Поновлення списків учнів групи ризику. Відвідати сім’ї, у яких 
вони проживають. Скласти акти обстеження умов проживання. 

5. Планування роботи на ІІ семестр з учнями девіантної поведінки.  ( 
класні керівники). 

6. Провести години спілкування з морально-правової тематики:  
«Захист прав дітей у нашій державі»(2,3 класи, Дейнека Л.О. – відкрита 
год.),  «Державні символи України» (4 клас),  «Декларація прав дитини та 
Конвенція ООН про права дитини» (5-6 класи),  «Твої обов’язки у 
відношенні до батьків, школи» (7-9 класи),  « Правила для учнів- закон 
шкільного життя» ( 10-ті класи), « Здорові звички- здоровий спосіб 
життя»( 11-ті класи)  ( класні керівники). 

7.Зустріч учнів із працівниками КСМ ( 9 –ті класи ,класні керівники). 
8.Індивідуальні бесіди з батьками учнів схильних до право рушень ( 

класні керівники). 
8. Звіт класних керівників про роботу з учнями ,схильними до 

правопорушень   ( класні керівники). 
8. Профорієнтаційна робота з учнями – випускниками ,схильними до 

правопорушень, ( бесіди, анкетування) ( класні керівники 9-х,11-х класів). 
 
 
26.01.- 30.01.2009 р. 

Ціннісне ставлення до природи 
Тиждень екологічного виховання 
1.Інформаційна хвилинка « Тиждень України»  ( черговий клас, ЗВР, 

педагог-організатор). 
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2.Тематичні виховні та класні години : 
- « Цей загадковий незвичайний світ» ( 2-4 –ті класи , Цанько Л.М.- 

відкрита год.), 
- « Збережемо землю» ( 5-8 – мі класи), 
- « Моя земля – земля моїх батьків» ( 9-11-ті класи) ( класні 

керівники). 
3. Конкурс природоохоронного плаката « Збережемо нашу землю 

блакитною і зеленою»  ( 8-11 класи). 
4.Екологічна акція « Затишок» ( благоустрій і озеленення класів та 

коридорів школи)  ( 2-11 класи). 
5.Фотовиставка « Чарівний світ навколо нас» ( учитель біології- 

Микитенко В.Я.). 
6.Книжкова виставка « Будь природі другом!»  ( бібліотекар ). 
7. Вечір відпочинку для старшокласників  ( 10 – А клас, Федорова 

Л.Г.). 
8. 29січня – День працівників пожежної охорони 
 
Лютий 
02.02. – 06.02.2009 р. 
 
Тиждень методичної роботи з класними керівниками  
1. Інформгодина « 130 років від дня народження Василя Костевича 

Короліва ( Старого)  ( учитель української мови та літератури Головата 
І.Б.). 

2. Анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у 
роботі з учнівським колективом  ( ЗВР, педагог-організатор). 

3.Засідання МО « Використання новітніх технологій у виховній 
роботі»  ( ЗВР). 

4.Засідання батьківського комітету школи « Спільна робота сім’ї та 
школи щодо організації виховного процесу»  ( ЗВР, батьківський комітет, 
класні керівники). 

5. Семінар – практикум класних керівників, які атестуються: 
- панорама методичних ідей, 
- нестандартні позакласні заходи ( учителі , які атестуються). 
6. Чистий четвер (прибирання у класах).  
7. Газета « Шуга» оголошує конкурс творів на тему « Моя школа в 

майбутньому» (5-11 класи) ( Смик Н.М., Стрельченко А.В.). 
 
09.02.– 13. 02. 2009 р. 

Ціннісне ставлення до мистецтва 
Тиждень художньо –естетичного виховання  
« Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино»!» 
1. Інформаційна хвилинка « Тиждень України»  ( черговий клас, ЗВР, 

педагог –організатор). 
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2. Години спілкування « Від краси до мистецтва», « Несімо істину й 
любов», « Цей прекрасний дар кохання»  ( класні керівники). 

3. День святого Валентина : 
 – поштова скринька для закоханих; 
– конкурс газет – вітань « Серця двох» (9-11 класи); 
– конкурс на кращу листівку- валентинку ( 5-8 класи; 
- Вечір відпочинку для старшокласників « Коханням дорожити 

вмійте» ( 9-Б клас, Рева Л.І.). 
4. Рейд – перевірка класних куточків  ( класні керівники, ЗВР). 
5. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми  ( класні керівники, 

учителі- предметники). 
 
 16.02. – 20. 02. 2009 р. 

Ціннісне ставлення до праці 
 1. Інформгодина « 15 лютого – Стрітення господнє» , « День 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав». 
2. Робота з активом шкільної дитячої організації: 
 – круглий стіл: “Учнівське самоврядування: проблеми і 

перспективи”; 
– звіти старост класів про стан збереження підручників; 
– підведення підсумків змагання між класами : « Наші добрі справи», 

« Зразковий клас» , « Громадсько- активний клас» , « Найкращий черговий 
клас». 

3. Операція « Зовнішній вигляд». Підведення підсумків огляду. 
4. Трудові десанти: 
– упорядкування класних кімнат; 
– генеральне прибирання шкільних приміщень. 
5. Класні батьківські збори на тему : « Батьки і діти: конфлікт чи 

взаєморозуміння».  
 
23.02. – 27. 02. 2009 р. 

Ціннісне ставлення до себе 
Тиждень військово-патріотичного виховання 
1. Інформаційна хвилинка « Тиждень України». 
2.Бесіди : « Тільки ти єдиний тато, кращого немає на Землі» ( 2-4-ті 

класи ),  « Якщо хочеш бути здоровим - загартовуйся», ( 5-7-мі класи),  «Ти 
і твоє здоров’я» ( 8-11 –ті класи). 

3.Малі олімпійські ігри “Спортивна надія”( 5-6 класи). 
4. Відкрита виховна година до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав. Зустріч ветеранів афганської війни з 
учнівською молоддю ( 8 - мі класи, Смик Н.М., Маліченко.Л.М. ) 

5.Вечір відпочинку для старшокласників „Нумо, хлопці!” (учителі 
фізвиховання, О.М. Кравченко) 

6. Випуск шкільної газети « Шуга»  ( Смик Н.М. , Стрельченко А.В.). 
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Березень 
02.03.-06.03.2009р. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
Тиждень української мови та літератури 
1.Інформгодина « До Міжнародного дня рідної мови» (Дікова Л.Г.). 
2.Години спілкування в ГПД : 
«Культура мови -ознака вихованості» (4 клас),  
«Цілюще джерело» (3 клас),  
 «Дивосвіт рідного слова» (2 клас). 
3. Провести виховні години на теми: 
“О слово рідне, України слава” ( 5-ті класи), 
“Слово, пісне, душа Кобзарева, ви – окраса й суть мого життя” ( 6-ті 

класи), 
“Любіть Україну і пісню її солов’їну”(7-8 –мі класи),  ( учителі 

української мови, бібліотекар). 
4. Музей одного дня ( понеділок – Сидоренко О.В,вівторок – 

Маліченко Л.М.,середа –Смик Н.М., четвер – Степаненко О.І., п’ятниця – 
Головата І.Б., Дікова Л.Г.) 

5.Свято для мам ( 2-8 класи). 
6.Операція « Сюрприз» , привітання жінок – вчителів зі святом 8 

Березня  ( педагог-організатор, учитель музики, ЗВР). 
 
09.03.-13.03.2009 р. 

Ціннісне ставлення до сім’ї 
Тиждень родинно – побутової культури «Тепло сімейного 

вогнища» 
1.Інформаційна хвилинка « Тиждень України». 
2. Виховні години : «Роде наш красний» ( 2 –гі класи), 
 « Традиції української родини» ( 3-ті класи), 
 « Мати – символ добра на землі» ( 4-ті класи , Стрілець Н.О.- 

відкрита вих..год.), 
 « Шануй батька і матір» ( 5-7 –мі класи), 
 « Без сім’ї нема щастя на землі» (8-11 –ті класи). 
3.Батьківські збори: 
 – « Трудове виховання дітей у сім’ї, моральний зміст їхньої праці», 
– « Поведінка і моральна свідомість підлітка», 
– « Родинний міст» ( Зустріч з батьками учнів випускних 9-х,11-

х класів)  ( класні керівники, адміністрація школи). 
5. Рейд-перевірка умов проживання учнів , схильних до 

правопорушень операція « Підліток». 
4. Газета « Шуга» оголошує конкурс на кращий поетичний твір до 

Дня 8 березня. 
5. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми та бесіди з їхніми 

батьками ( учителі – предметники). 
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6. 14 березня – день землевпорядника ( Вітання шефів) ( 5-Б клас 
Фастрига Т.М.). 

7. 15 березня – День працівників житлово – комунального 
господарства. 

8. Вечір для старшокласників «Учень року»  (Постол Т.О., Дікова Л.Г.). 
 

Ціннісне ставлення до книги 
16.03-20.03.2009 р. 
Тиждень дитячої та юнацької книги 
Кубок школи з баскетболу 
1. Інформгодина : « 21 березня – Всесвітній день поезії», «23 березня 

– Всеукраїнський день працівників культури» , «27 березня – День театру». 
2. Свято книги « Учітесь .читайте ,чужого научайтесь й свого не 

цурайтесь»( для 5-6 класів). 
 3. Операція « Живи,книго!, огляд преси « До нас завітав читач» ( 4-ті 

класи). 
4. Літературний брейн-ринг ( 8-мі класи). 
5. Виставка літератури « Нові надходження». 
6. Книжкова лікарня ( бібліотекар). 
7. Підсумкова година класного керівника : « Твоє життя у твоїх 

руках» Провести з учнями інструктаж з таких питань: 
• безпечне поводження з отруйними, хімічно активними та 

вибуховими предметами, речовинами; 
• безпечне поводження з електро- та газоприладами; 
• повторення правил дорожнього руху; 
• повторення правил протипожежної безпеки; 
• небезпека передвесняного льоду на водоймах; 
• правила для учнів у громадських місцях – закон шкільного 

життя. 
4. Чистий четвер ( упорядкування класних кімнат). 
  
 Квітень 
 30.03 – 03.04.2009 р. 

Ціннісне ставлення до себе та до природи 
1. Інформаційна хвилинка « Тиждень України». 
2. Єдиний інформаційний медичний день : 
– бесіди « Туберкульоз – інфекційне захворювання», 
– випуск санбюлетня про туберкульоз  ( класні керівники). 
 3.Диктант (до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на 

туберкульоз)  ( учителі української мови). 
4. Година спілкування «Бережи здоров’я змолоду». 
5. Зустріч із дільничним лікарем «Від шкідливої звички до хвороби». 
6.День сміху (9- В клас Журавський В.І.). 
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7.Трудовий десант по прибиранню території школи  ( учителі 
трудового навчання, класні керівники). 

9. Виховна година (До Міжнародного дня птахів)  (Федорова Л.Г. 
для 7 –х класів). 

9.5 квітня – День геолога, 7 квітня – День здоров’я. 
10.Літературний вечір « 1 квітня – 200 років від дня народження 

Миколи Васильовича Гоголя ( 1809 -1852) , російського письменника ( 
Петренко О.В. ,8-В клас). 

  
06.04 – 10.04. 2009 р. 

Ціннісне ставлення до людей 
Всі професії важливі. Тиждень профорієнтації 
1. Інформгодина «12 квітня – День космонавтики»  ( ЗВР). 
2.Відкрита виховна година „День космонавтики та авіації”  (5-Б клас 

Фастрига Т.М.). 
3. Години спілкування : 
 – “Праця годує, а лінь – марнує” ( 2-А клас Кваша Л.В. – виховна 

год.);  
–“Цінуймо працю інших” ( 3-ті класи); 
– “Всі професії потрібні ...”  (4- ті класи, класні керівники). 
4.Провести зустрічі класних колективів із спеціалістами різних 

галузей виробництва ( класні керівники). 
5.Відкрита виховна година « Зустріч із молодими спеціалістами 

селища»  ( 11-ті класи Головата І.Б., Кравченко О.М.).  
6.Години спілкування: “Професійний вибір: хто його має 

здійснювати?”, “Світ професій: праця та покликання”, “Освіта і професія”, 
“Великий світ професій: як почати пошук своєї?”, “Вибір професії – це 
вибір шляху навчання професії” Тренінг “Твій вибір – життєвий успіх” 
(класні керівники). 

7. Чистий четвер  ( класні керівники). 
 
 13.04 -17.04.2009 р. 

Тиждень барвінчат 
Кубок школи з футболу 
1.Інформаційна хвилинка « Тиждень України». 
2. Пізнавально – розважальна гра “Буду гідним скрізь і всюди, щоб 

нести Вам радість , люди!” ( 4-Б клас , Михайленко В.В. – відкрита 
вих..год.). 

4. Година спілкування «Про добре ставлення до всього живого», 
«Про чуйність і байдужість»  ( класні керівники 2-4 кл.). 

5. Гра «Сонячна подорож»  ( педагог-організатор). 
6.Прийом учнів 2-х класів у барвінчата  ( педагог-організатор). 
7. Літературна гра-казка  (бібліотекар). 
8. Зустріч із працівниками районної бібліотеки. 
9. 18 квітня – День довкілля. 
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10. Урок духовності „Світле Воскресіння. Традиції українського 
народу” (класні керівники). 

 
20.04 – 24.04.2009 р. 

Ціннісне ставлення до природи 
1.Інформгодина «22 квітня – День Землі.» «Чорнобильська трагедія»,  
« Всесвітній день книги і авторського права»  ( бібліотекар). 
З метою дослідження та вивчення рідного краю, його історії, 

природи та мистецтва провести:  
– екскурсії рідним селищем ( 7-мі класи); 
– екскурсію до музею ( 5-ті класи); 
– конкурси малюнків, стінгазет  ( 2-8 класи ); 
– зустрічі з поетами, письменниками рідного краю ( 8-А клас, 

Маліченко Л.М.); 
– виховні години “Чорнобильські уроки”( 9-11 класи); 
– трудові акції з догляду за територією школи, квітниками, 

прибирання на  
територіях, закріплених за класами. «Зробімо світ кращим». 
2. Огляд книжкової виставки «Чорнобиль: набат чи попередження?»  

( бібліотекар). 
3.Відкрита виховна година (6-Б клас . Нестеренко В.І.) «Чорнобиль 

не має минулого». 
4. Години спілкування : 
– “Стань природі другом, будь природі сином”;  
 – “На Чорнобиль журавлі летіли” ( 2-Б клас , відкрита вих..год.); 
 – “Себе я бачу в дзеркалі природи”. 
 
27.04. - 01.05.2009 р. 

Ціннісне ставлення до себе. 
Місячник фізичної культури і спорту « Спорт! Спорт! Спорт!» 
1.Інформаційна хвилинка « Тиждень України» . 
2. Класні години: 
– « Малятко – здоров’ятко»  ( 2-гі класи), 
– « Азбука здоров’я» ( 3-5 класи), 
– « Від шкідливої звички до хвороби» ( 6-8 класи), 
– « Здоров’я дітей - здоров’я нації» ( 9-11 класи). 
3. Спортивні свята : 
– « Веселі старти», 
– « Спортивний калейдоскоп» ( учителі фізкультури). 
4.Випуск санбюлетня « В здоровому тілі – здоровий дух»  ( 5-11 

класи). 
5.Індивідуальні бесіди з батьками : «Роль батьків у формуванні 

культури та здорового способу життя дитини»   ( класні керівники). 
6. Індивідуальні бесіди з учнями девіантної поведінки : « Механізм 

дії алкоголя та наркотиків на психіку людини»  ( класні керівники). 
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Травень 
04.05.-08.05. 2009 р. 

Ціннісне ставлення до людей 
 Тиждень «Вахта пам’яті», « Вічна слава героям! Ми низько 

вклоняємось їм» 
1. Інформгодина « 9 травня -День Перемоги», « 10 травня – День 

Матері»  ( класні керівники). 
 2.Класні години . Уроки мужності до Дня Перемоги : 
 –« Подвиг непідвладний часу»; 
–« Тих днів не змеркне слава» ( відкрита вих..год. 7-Б клас. Фролова Р.С.); 
 « Пам’ять серця»; 
 « І за життя йшли на смерть».  
3.Екскурсії до музею бойової слави. 
 4. спортивна естафета, присвячена Дню Перемоги. 
 5.Товариська зустріч з футболу. 
6.Чистий четвер. 
7.Робота піонерських загонів «Волонтер». Допомога пристарілим 

упорядковувати присадибні ділянки. Акція «Грані добра». 
8. Газета « Шуга» оголошує конкурс : на кращий поетичний твір до 

дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні; прозовий твір до дня Матері.  
(Смик Н.М., Стрельченко А.В.) 

6. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми (учителі- 
предметники). 

 
11.05. – 15.05.2009 р. 

Ціннісне ставлення до сім’ї 
1.Інформаційна хвилинка « Тиждень України».  
2. Години спілкування :  
– «До Міжнародного дня сім’ї»; 
–« Проблеми батьків та дітей»; 
– «Українська сім’я – основа міцності держави»; 
– «Родина та школа – дві могутні сили виховання», 
– Сучасні аспекти родинного виховання  ( класні керівники). 
3. Підведення підсумків роботи піонерської дружини «Веселкова»  

(педагог-організатор). 
4. Урочиста піонерська лінійка, присвячена Дню започаткування 

піонерського руху ( педагог-організатор). 
5.Виставка-вернісаж дитячих малюнків, вишиванок, аплікацій до Дня 

матері (класні керівники 2-3 класів). 
 
18.05. – 22.05.2009 р. 

Тиждень школи 
1.Інформгодина «15 травня – Міжнародний день родини», « 16 

травня – День науки», 18 травня – Міжнародний день музеїв (класні 
керівники). 



 

 149

2.Засідання МО класних керівників: 
 – звіт про проведену роботу у ІІ семестрі, 
– засідання ради профілактики правопорушень (підведення 

підсумків роботи за рік ( ЗВР, класні керівники). 
3. Батьківські збори: 
– підсумки навчального року, 
– організація літнього відпочинку,  
– відповідальність за поведінку своїх дітей влітку. 
4. Свято прощання з початковою школою  (класні керівники 4-х 

класів). 
5.Газета Шуга оголошує конкурс поетичних творів, присвячених 

рідній школі. 
6. 20 травня – День банківського працівника ( Вітання шефів 7-А 

клас). 
 
25.05. -29.05.2009 р. 
1.Інформаційна хвилинка « Тиждень України». 
2. Класні збори : «Що мені дав минулий рік?» 
 3.Інструктаж з таких питань: 
• безпечне поводження з отруйними, хімічно активними та 

вибуховими предметами, речовинами; 
• безпечне поводження з електро- та газоприладами; 
• повторення правил дорожнього руху; 
• повторення правил протипожежної безпеки; 
• поведінка біля водойм, 
• поведінка з незнайомими людьми , 
• скутери, мопеди, велосипеди. 
4.Складання списків батьків, які чергуватимуть влітку біля річки  

(класні керівники 1-4 класів). 
5. Генеральне прибирання закріплених територій, клумб. 
- складання графіків чергування по догляду за клумбами ( класні 

керівники). 
6.Свято останнього дзвоника  ( ЗВР, педагог-організатор). 
7. Підготовка до випускного вечора  ( класні керівники 11-х кл, ЗВР). 
Примітка 
♦ у вівторок – середу – заняття шкільного хору; 
♦ у четвер – робота гуртків ; 
♦ у понеділок - інформгодини та інформаційні хвилинки  
« Тиждень України» ( 2-11 класи); 
♦ у п’ятницю – година спілкування у 2-11 класах; 
 ♦ у понеділок – засідання КРС та членів дружини  
« Веселкової». 
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Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності (початкова школа) 
Оржицької ЗОШ ім. І.Я.Франка 

 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
1 клас 
1. Бесіда «Та земля мила, де мати народила». 
2. Тематичний зошит «Ми українці» (класоводи). 
3.Гра подорож «У країні рідної мови» ( педагог-організатор). 
4. Бесіда «Великий дім – держава». 
5. «Правовий букварик». 
6. Ранок «Мамин рушник». Виставка «Рушник – оберіг дому». 
7. Екскурсія «Вулицями рідного міста (села)». 
8. Сімейне свято «Традиції моєї родини» (класоводи). 
 
2 клас 
1. Усний журнал «У нас одна Батьківщина – наша рідна 

Україна»:  
(1-а сторінка – «Я – син своєї землі»; 2-га сторінка – «Українці за 

кордоном»; 3-я сторінка – «Славетні українці»). 
2. Бесіда «Символи моєї держави» (класоводи). 
3. Групова справа «Кожному мила своя сторона». 
4. КТС «Моя мала Батьківщина». 
5. Правова відгадайка ( старшокласники з учителем права). 
6. Оформлення альбому «Мій рідний край» ( ЗВР, педагог-

організатор). 
7. Фестиваль сімейної творчості «Скарби моєї родини». 
8. Екскурсія «Презентація рідної вулиці». (класоводи). 
 
 3 клас 
1. Година спілкування «Моя рідна Україна». 
2. Бесіда «Що необхідно знати про національну символіку» 

(класоводи). 
3. «Кожна дитина має право» - конкурс малюнків (учитель 

образотворчого мистецтва). 
4. Аукціон знань «Я живу у…» 
5. Вікторина «Чи знаєш ти свій край?» 
6. Колективна творча справа «Свято нашого роду». 
7. Легенди мого краю (пошукова робота, конкурс малюнків). 
8. Екскурсія «Чим славна моя вулиця?» (класоводи). 
 
4 клас 
1. Усний журнал «Ми – українці – єдина сім’я” (складання твору-

роздуму «Я-громадянин України і пишаюсь цим». 
2. Заняття «Школа прав дитини» ( старшокласники з учителем 

права). 
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3. Експедиція «Люби і знай свій рідний край». 
4. Перекличка повідомлень «Люди, які прославили мій край». 
5. Екскурсія до краєзнавчого або шкільного музею «Сторінки 

історії мого міста (села)» (класоводи). 
6. Конкурс малюнків «І живе калина на папері» (учитель 

образотворчого мистецтва). 
7. Гра-подорож «До країни народного мистецтва» ( педагог-

організатор). 
8. Години спілкування «Всі народи України живуть в злагоді й 

мирі» (класоводи). 
 
2. Ціннісне ставлення до людей 
1 клас 
1. Бесіда «Мої обов’язки». Розігрування ролей (класоводи). 
2. Ранок «Відкриваємо скриньку добрих справ». 
3. Театральна вистава «Про дружбу». 
4. Уявна подорож «До міста Ввічливих» (зупинки: Доброта, 

Помагайчик, Дружба) ( педагог-організатор). 
5. Гра-тренінг «Світлофор ввічливості». 
6. Групова справа «Чесним треба бути всюди». 
7. Розігрування життєвих ситуацій «Чарівні слова відкривають 

серце» (класоводи). 
 
2 клас  
1. Бесіда «Про справжню дружбу». Конкурс малюнків «Мій 

товариш». 
2. Пізнавально-розважальна гра «Буду гідним скрізь і всюди, щоб 

нести вам радість, люди!». 
3. Бесіда з елементами самооцінки «Бути совісним означає…» 
4. Розгляд в групах життєвих ситуацій «Як би я вчинив…» 

(класоводи). 
5. Школа гарних манер. 
6. Рейд «Турбота». ( педагог-організатор). 
7. Інсценізація української народної казки «Дідова дочка, бабина 

дочка». 
8. Конкурс «Заспіваймо разом. Пісні про добрих і ввічливих». 

(учитель музики). 
9. Свято «Любов сердець своїх маленьких, дамо тобі, кохана 

ненько!». (класоводи). 
 
3 клас 
1. Бесіди «Дерево міцне корінням, а людина друзями», «А совість 

тобі нічого не підказала» (за оповіданнями В.О.Сухомлинського). 
2. «Правила нашого життя» (колективне складання правил 

товаришування). 



 

 152

3. Години спілкування «Вчимося бути добрими людьми», «Чужого 
горя не буває» (класоводи). 

4. Написання твору «Що треба робити, щоб світ був чеснішим». 
5. Інсценізація «Якщо твій друг помилився…», «Якщо ти погано 

вчинив». 
6. Щоденник «Мій день. Мої вчинки». 
7. Турнір «Лицарі, вперед!» ( учителі фізкультури). 
8. Свято «Є добрих людей у світі багато, та все ж найрідніші – то 

батько і мати». (класоводи). 
 
4 клас  
1. Бесіди: «Найвища моральна цінність – людська гідність», 

«Вихована людина: яка вона?», «Друг-це другий я» (класоводи). 
2. Бліц-інтерв’ю «Гляди не забудь-людиною будь!» ( гурток « 

Юнкор»). 
3. Конкурс «Народна мудрість» (прислів’я та приказки про добро, 

совість, ввічливість, справедливість, чесність) (класоводи). 
4. Урок милосердя «Можу допомогти» ( волонтери). 
5. Акція «Подаруй свято іншим». 
6. Тренінг «Як навчитися стримуватись» ( старшокласники). 
7. Міні-твір «Хочу і треба». 
8. Перегляд (читання) та обговорення фільму (оповідання) «Золоте 

правило ввічливості». 
9. Свято родоводу «Як добре, що є на землі моя хата, як добре, що 

рідних у мене багато» (класоводи). 
 
3. Ціннісне ставлення до природи 
1 клас 
1. Бесіди «Ми за них відповідаємо», «Збережемо чистим довкілля» 

(класоводи). 
2. Операція-рейд «Чистий клас». Морально-етичні вправи ( КРС). 
3. Акція «Збережемо красу природи. Зелені друзі мого краю». 
4. Проект «Рослини моєї вулиці». (класоводи). 
5. Екскурсія екологічною стежкою навколо школи. 
6. Виставка малюнків «Перші весняні квіти», «Зустріч пернатих 

друзів» ( учитель образотворчого мистецтва). 
7. Конкурс знавців «Природа в загадках, прислів’ях, приказках та 

віршах” ( учителі природи). 
 
2 клас 
1. Бесіди «Чорнобиль – рана України», «Віч-на-віч з природою»,  
«Дивовижні звірі Марії Приймаченко». 
2. Операції «Чисте джерело», «Чиста криниця». (класоводи). 
3. Акції «Збережемо красу природи», «Якби тварини вміли 

говорити». 
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4. Морально-етична вправа «Боляче буває всім» (ставлення до 
тварин). 

5. Проект «Тварини моєї місцевості». 
6. Екскурсія «Екологічна стежка в різні пори року» вулицею міста 

(села). 
7. Ранок «Первоцвіти просять захисту». 
8. Трудовий десант «Наш квітник – найкращий». 
9. Конкурс знавців народних прикмет, приказок про природу «Народ 

скаже, як зав’яже». 
 
3 клас 
1. Усний журнал «Подорож лісовою стежкою». 
2. КТС «Чорнобиль не має минулого часу». 
3. Операція-рейд «Чисте подвір’я» 
4. Акція «Збережемо красу природи». Конкурс плакатів «Я не 

скривджу рідної землі». 
5. Бесіди «Ти відповідальний за тих, кого приручив», «Таємниця 

Катерини Білокур»,  
«Краса людської праці на землі», «Не ображай дерево», «Якби зорі 

говорили» (класоводи). 
6. Гра-подорож «Заповідні місця мого краю» ( педагог – 

організатор). 
7. Виставка – ярмарок «Подарунок осені». Казковий фруктово-

овочевий бал. 
8. Трудова операція «Посаджу дерево». 
9.Ранок «Свято новорічне нам несе зима», «На квіти осені чарівні 

подивись». (класоводи). 
 
 
4 клас 
 1. Бесіди: «Тече річка невеличка», «Стань природі другом, будь 

природі сином»  (складання звернення до однолітків), «Себе я бачу в 
дзеркалі природи». 

 2. Урок-роздум «На Чорнобиль журавлі летіли». Конкурс малюнків. 
 3. Рейд – операція «Чисте довкілля». 
 4. Акція «Збережемо красу природи». 
 5. Аукціон знань «Знай, люби, бережи». 
 6. Проект «Збережемо природу рідного краю». 
 7. Екскурсії «В усі пори року прекрасна земля», «Екологічною 

стежкою до лісу (гаю, лугу, річки)». 
 8. Екологічна вікторина «Жива і нежива природа» (класоводи).  
9. Виставка квітів «Який прекрасний цей світ, подивися» ( ЗВР). 
10. Конкурс виробів з природного матеріалу «Природа і фантазія» 

(ЗВР, педагог – організатор). 
11. Ранок «Зима іде, новорічне свято веде» (класоводи). 
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4. Ціннісне ставлення до праці 
1 клас 
1. Бесіди «Бджілка мала, та й та працює», «Всякій справі – свій час», 

«Як краще виконувати домашнє завдання», «Всяка річ створена працею», 
«Кожній речі – своє місце». 

2. Інсценізація казки «Про двох братів – Умійка та Невмійка». 
3. Година мрій «Коли я виросту…». 
4. Виставка власних виробів «Місто веселих майстрів». 
5. Зустріч з батьками «Знайомлюсь з професією». 
6. Година спілкування «Ким я хочу стати» (класоводи). 
7. Екскурсія в бібліотеку, теплицю. 
8. Акція «Збережемо книгу» (виготовлення закладок). ( бібліотекар). 
9. КТС «Подарунок малюкам дитячого садка». 
 
2 клас  
1. Бесіди «Твій режим дня», «Годинник того не підведе, хто час 

цінує», «Твоє навчальне місце в школі і вдома», «Хліб – усьому голова», 
«Школа – наш дім, ми – господарі в нім», «Чи потрібно людині 
працювати?». (класоводи). 

2. Свято «Землю сонце прикрашає, а людину – праця». ( ЗВР, педагог 
- організатор). 

3. Діалог «Професія моїх батьків». 
4. Конкурс «Кращий мамин помічник». 
5. Година спілкування «Діло майстра величає». 
6. Екскурсія до медичної установи. 
7. Акція «Книжкова лікарня» (класоводи). 
8. КТС «Подарунки молодшим друзям». ( бібліотекар). 
 
3 клас 
1.Бесіди: «Хвилина час береже», «Час – річ дорогоцінна», «Чи вмієш 

ти вчитися?», «Багатства Вітчизни множаться працею», «Праця годує, а 
лінь – марнує», «Цінуймо працю інших» (класоводи).  

2. Зустріч «Всі професії потрібні…» ( бібліотекар). 
3. Щоденник «Мої досягнення» (я вмію, я хочу, я навчусь). 
4. Конкурс «Мала господиня». 
5. Екскурсія на харчоблок. 
6. Рейд «Скибочка хліба». (класоводи). 
7. Інтерв’ю у працівників школи (кухаря, бібліотекаря, 

техпрацівника, вчителя, психолога, медпрацівника і т.д.) 
8. Тиждень книги «Айболить» (як ми «лікували» свої книги, що були 

з нами цілий рік). ( бібліотекар). 
9. КТС «До джерел народних ремесел». 
 
 
 



 

 155

4 клас  
1. Бесіди «Скільки коштує хвилина?», «Праця прикрашає людина», 

«Праця – джерело життя і головна його прикраса». 
2. Операція «Я черговий». 
3. Екскурсія на виробництво. (класоводи). 
4. Трудовий десант «Через річку, через гай іде хлопчик Помагай». 

(учителі трудового навчання). 
5. Акція «Допоможи книзі». 
6. Проект «Трудові традиції української родини». Сімейний 

фотоальбом «Працьовита людина». (класоводи). 
7. Гра-презентація «Всі професії потрібні, всі професії важливі». 
8. Добродійна акція «Подарунки власноруч». 
9. Інформаційний бюлетень «Калейдоскоп професій». (класоводи). 
 
5. Ціннісне ставлення до мистецтва 
1 клас 
1. Бесіда «Абетка мистецтва». (класоводи). 
2. Екскурсія до музичної школи «Музика поруч з нами». ( учитель 

музики). 
3. Виставка малюнків «Краса природи навколо нас». (учитель 

образотворчого мистецтва). 
4. Літературна студія «Мистецтво слова» (розучування, 

декламування, інсценування віршів) ( гурток « Ліра»). 
5. Колективно-творчий проект з декоративно - прикладної діяльності 

(природний матеріал). 
6. Години милування природою «Танок осіннього листя», «Сумна 

пісня осені»,  «Зима-скульптор», «Музика літа». 
5. Подорож до кінозали «Такі цікаві мультяшки». 
6.  Хвилини з мистецтвом «Таємниця однієї картини». 
7. Виставка родинної спадщини (ДПМ). 
8. Проект «Музика в природі». 
9.  Інсценізація народної казки (класоводи). 
 
2 клас 
1. Уявна гра-мандрівка «У країну мистецтва». 
2. Екскурсія «Музика народних свят». 
3. Виставка – презентація «Краса природи у творах образотворчого 

мистецтва» (класоводи). 
4. Літературна студія «Мистецтво слова» (конкурс читців, 

інсценування віршів) ( гурток « Ліра»). 
5. Колективно-творчий проект «Килимок» . 
6. Година милування природою «Осіння щедрість», «Сніговий 

балет», «Чим пахне весна?», «Веселкове літо». 
7. Подорож до кінозали «Чарівна казка». 
8. Хвилини з мистецтвом «Таємниця однієї картини».  
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9. Виставка родинної спадщини (ДПМ). 
10. Проект «Музичні враження». 
11. Інсценізація народної казки. (класоводи). 
 
3 клас 
1. Бесіда «В царині мистецтва». 
2. Екскурсія «Музичний фольклор рідного краю» ( учитель музики). 
3. Виставка малюнків «Краса природи рідного краю» ( учитель 

образотворчого мистецтва). 
4. Літературна студія «Мистецтво слова» (конкурс читців 

інсценування байок) ( гурток « Ліра»). 
5. КДК «Я вишиваю рушничок». 
6. Подорож до кінозали «Художній фільм». 
7. Години милування природою «Весняна симфонія життя», 

«Хоровод весняних квітів», «Лісові сюрпризи». 
8. Хвилини з мистецтвом «Таємниця однієї картини» (класоводи). 
 9. Конкурс юних декламаторів «Доторкнутися словом до серця»  

(учителі української мови та літератури). 
10. Проект «Музичні захоплення». 
11. КТС «Архітектура рідного краю» (класоводи). 
 
4 клас 
1. Бесіда «Мистецькі шедеври». 
2. Екскурсія до музею «Музична спадщина рідного краю». 
3. Виставка художньо-літературних замальовок «Краса природи в 

довкіллі». (класоводи). 
4. Літературна студія «Мистецтво слова» (конкурс юних поетів, 

театральних постанов) ( гурток « Ліра»). 
5. КДК «За народними ремеслами». 
6. Подорож до кінозали «Документальний фільм». 
7. Години милування природою «Осінній калейдоскоп», «Мороз-

чарівник», «Весна-красна», «Літні барви». 
8. Колективна творча справа – збірка «Все в рідному краї має пісню 

свою» . (класоводи). 
 
6. Ціннісне ставлення до себе 
1 клас  
1. Бесіди «Будьмо здорові, або пригоди маленьких зубчиків» , «Якщо 

хочеш бути здоровим - загартовуйся», «Чистота рук – запорука здоров’я » , 
«НА кого ти хочеш бути схожим ?» , «Що таке хвороба та як її запобігти ». 

2. Гра «Як стати Нехворійком» (читання листа від Нехворійка, 
поради). (класоводи). 

3. Спортивні змагання «Увага, старт!» ( учителі фізкультури). 
4. Інсценізація «Це ми – Мікроби. Можна до вас?» (агітбригада, 

підготували учні основної школи). 
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5. Година рухливих ігор. Ігротека ( педагог – організатор). 
6. Азбука шляхетності «Хай живе ввічливість». 
7. Конкурс малюнків «Мій настрій». ( учитель малювання). 
8. Ранок «Сімейна реліквія» (класоводи). 
 
2 клас  
1. Бесіди «Профілактика інфекційних захворювань» (складання 

пам’ятки «Як не захворіти»), «З ким я піду в похід», «Пам’ятай про 
інших», «Людина - частина живої природи»,  

 «Ти – пішохід», «Чистота – запорука здоров’я», «Дерево міцне 
корінням, а людина друзями» (класоводи). 

2. Уявні ігри-мандрівки «До Країни здоров’я», «В Країну веселих 
ноток» ( учитель музики). 

3. Спортивні змагання «Старти надій» ( учителі фізкультури). 
4. Вікторина «Сам вдома». 
5. Рольова гра «Я на вулиці». 
6. Ігрова програма «Дім без книги, як день без сонця» (класоводи). 
7. Конкурс малюнків «За чим я сумую, чому я радію» ( учитель 

образотворчого мистецтва). 
8. Свято «Домашнє вогнище родинне». 
9. Бал ввічливості «Будь ласка, спасибі і будьте здорові – слова 

необхідні й корисні у мові». 
10. Анкетування «Який я» (самооцінка) (класоводи). 
 
3 клас  
1. Бесіди «Продукти харчування – наші друзі і вороги» (складання 

меню одного дня), «Що означає бути вихованою дитиною?», «Режим дня 
школяра», «Небезпека від вогню», «Знай свої права, дитино!», «У чистій 
воді риби багато, у доброзичливої людини друзів багато», «Милосердя – 
душа доброї людини», «Знай та виконуй правила дорожнього руху». 

2. Свята: Мийдодира «Здоровим будь!» іменинників «Дарунки – 
обереги» (учитель образотворчого мистетцва). 

3. Виставка творчих робіт «Як я дбаю про своє здоров’я» 
(фотовиставка, малюнки). 

4. Малі олімпійські ігри «Спортивна надія» ( учителі фізкультури). 
5. Уявна гра-мандрівка «Краса імені мого». 
6. Групова справа «Шлях до перемоги над собою». Ведення 

щоденника «Мій день. Хороше погане». 
7. Конкурс листівок «Моєму улюбленому герою». 
8. Психологічний портрет «Який мій друг» (міні-твір, малюнки, 

вірші тощо) (класоводи). 
9. Конкурс малюнка «Найцінніше в моєму житті» ( учитель 

малювання). 
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4 клас  
1. Бесіди «Правила харчування», «Тютюн: користь чи шкода?», 

«Переможемо всі хвороби», «Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе», 
«Те, що знаєш, і те, що вмієш, за плечима не носити», «Поговоримо про 
електроенергію», «Подарунки: чи це складно?», «Повір у себе», «Про 
СНІД від лікаря Не болить», «Людина починається з добра» (за творами 
В.О.Сухомлинського).  (класоводи). 

2. Веселі естафети «Козацькі забави». ( учителі фізкультури). 
3. Інсценізація та обговорення ситуацій «Завтрашній характер – у 

сьогоднішньому вчинкові». 
4. Рольова гра «На кого я хочу бути схожим у житті» («Мій ідеал»). 
5. Свято «Цінності моєї родини». 
6. Ігрові програми «Еврика!», «Міс класу». (класоводи). 
 
 Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності (основна школа) 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
5 клас 
1. Збір «Закони нашого життя (розробка законів життя класу)». 
2. «Хто я є?» (діагностика рівнів соціального, духовного розвитку 

особистості). 
3. Години спілкування «Немає прав без обов’язків» (класні 

керівники). 
4. Екскурсії «Сторінками історії», «В ім’я твого і мого життя». 
5. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та воїнами УПА 

«Ніхто не забутий, ніщо не забуте» ( учителі історії). 
6. Гра-експрес «Котилася торба». 
7. Спартакіада народних ігор «Ігри народів світу» (учителі 

фізкультури). 
8. Родинне свято «Традиції моєї родини». 
9. Родинна вітальня «Бабусина скриня». 
10. Ігрова програма «Скриня народної мудрості». ( класні керівники). 
 

6 клас 
1. Бесіди «Моя земля – земля моїх предків», «Україно, матінко моя». 
2. «Традиції мого народу» - ярмарки, фестивалі народної творчості, 

презентація національних страв, театральне дійство, зустрічі з народними 
майстрами ( класні керівники). 

3. Конкурс юних декламаторів «Мова рідна – слово рідне!». 
4. Інтелектуальна гра «Чи знаю я рідну мову» ( учителі української 

мови та літератури). 
5. Акція «Хто живе поруч зі мною». 
6. Фестиваль «Веселка» ( методкабінет, ЗВР, педагог-організатор). 
7. Бесіди «Символи України», «І синє небо, і жовте колосся», 

«Народні символи», «Мої права та обов’язки» ( класні керівники). 
8. Веселі старти «Козацькі розваги» ( учителі фізкультури). 
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9. Конкурс «Де найкраща земля?» ( вчителі біології). 
 

7 клас 
1. Усні журнали «Державна символіка України», «Мій рідний край – 

моя земля» (регіональний аспект), «Моя земля – земля моїх батьків», 
«Сторінками рідного краю». 

2. Конкурс «Сто чудес України», «Чудеса рідного краю» (вивчення 
архітектурних пам’яток України, заповідників, визначених історичних 
місць) ( учителі історії). 

3. Етнографічна вітальня «Люблю я свій народ, ціную його звичаї». 
4. «Мова рідна, слово рідне – хто їх забуває, той у грудях не 

серденько, тільки камінь має». 
5. Конкурс юних декламаторів «Любове моя – Вкраїно!». 
6. Театралізоване дійство «Україна від козацьких часів до 

сьогодення» ( учителі української мови та літератури). 
 
8 клас 
1. Заочна відео мандрівка «Країна, в якій я живу». 
2. Години спілкування: «Істина, свобода та відповідальність» 

(учителі права). 
3. Джерела духовності мого краю (вечори, екскурсії, зустрічі з 

видатними земляками). 
4. Родинні зустрічі «Історія моєї родини – в історії мого краю». 
5. Зустрічі: «Митці мого краю», «Поети мого краю». 
6. «Козацькі сурми». 
7. Свято «Моя найкраща в світі сторона – чарівна, неповторна 

Україна» ( учителі української мови та літератури). 
8. Години спілкування: «Я-громадянин і патріот держави», «Я – 

учень своєї школи», «Українці за кордоном. Що таке діаспора?». 
9. Вікторина «Що ти знаєш про Україну?». ( учителі історії та 

класні керівники). 
 
9 клас 
1. Години спілкування: «Видатні вчені України», «Для себе жити-

тліти, для сім’ї жити-горіти, для народу жити-світити», «Чорнобиль-горе і 
біль», «Біль і крик душі під знаком Чорнобиля» ( учителі хімії). 

2. КТС: усний журнал «Державні та народні символи моєї держави», 
прес-конференція «Мої права, мої обов’язки», прес-шоу «Права дітей на 
особливу турботу». 

3. Диспут «Чи захищені права дитини у нашій державі?» ( учителі 
права). 

4. Вечори: вечір української патріотичної пісні «А найбільш я люблю 
Україну», вечір-реквієм «Ваш світлий подвиг незабутній». 

5. Колективне ігрове спілкування «Турнір ораторів», «Якби я був 
президентом…» (ЗВР, педагог-організатор). 
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2. Ціннісне ставлення до людей 
5 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Дякуй старшим за те, що вони повчають 

тебе», «Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей». 
2. Колективне ігрове спілкування «Дружба – це…». 
3. Міні – твір «Я і мій ідеал».  
4. Години спілкування «Десять заповідей людяності», «Золоте 

правило людяності», «Як сподобатися людям». 
5. Тренінги «Спілкуємося та діємо»; «Вчимося правильно 

спілкуватися» (класні керівники). 
6. Ігрова програма «Скарбничка мудрості». 
7. «У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі». 
8. Гра «Асоціація на ярлики». 
9. Рольова гра «Не робіть моїх помилок» ( бібліотекар). 
10. Години спілкування: «Маленька людина та великий світ», «Як 

сподобатися людям?», «Різні люди-різні погляди», «Тлумачний словник 
ввічливих слів», «Добро –це коло, всередині якого є краса», «Для мами 
завжди ласкаві слова», «Слово-не горобець, вилетить-не впіймаєш», 
«Хочеш мати друга –навчись другом бути» ( класні керівники). 

 
6 клас 
1. Години спілкування «Людей я буду любити, добро й милосердя 

чинити», «Я зичу вам доброго дня!», «Людина починається з добра» 
(класні керівники). 

2. Акція «Милосердя» (допомога одиноким людям, інвалідам; 
концерт для учнів шкіл-нтернатів, дитячих будинків) ( волонтери, педагог-
організатор). 

3. Тренінг «Ні – шкідливим звичкам!»  ( РЦССДМ). 
4. Випуск стінгазети «Я та моє здоров’я» ( редколегія класу). 
5. «Час спілкування з цікавими та шанованими людьми» - бесіда, 

пошукова робота. 
6. КТС «Моє генеалогічне дерево». 
7. Зустрічі «Моє рідне село», «Мої земляки». 
8. Свята «Цілую бабусині втомлені руки», «Найкращі дні для наших 

матерів – це ті, коли щасливі їхні діти» ( класні керівники). 
9. Агітбригада «Хай вогонь в серцях палає, а пожежі не буває» (ЗВР). 
 
 7 клас 
1. Екскурсії «Їх подвиги в пам’яті вічні», «Будь гідним пам’яті 

батьків» ( учителі історії). 
2. Години спілкування «Дівчина з косою, як трава з росою». 
3. Бібліографічні тематичні огляди «Героїчне минуле народу», «Це – 

пам’ять серця” ( класні керівники). 
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4. Історико-літературні експедиції «Минуть роки, минуть віки, а 
подвиг житиме завжди» ( учителі історії). 

5. Трудові сюрпризи «Поспішаймо до оселі ветерана», «Даруймо 
радість людям» ( волонтери, педагог-організатор). 

6. Години спілкування «Права дитини на папері та в житті», «Дружба 
віддана не зламається» ( учителі права). 

7. Родинні свята «Все починається з родини», «Бабусині рушники». 
8. Спортивні родинні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я” 

(класні керівники та вчителі фізкультури). 
9. Акції «Даруймо книгу», «Моя іграшка тобі»(допомога дітям з 

багатодітних та малозапезпечиних родин, дітям у дитячі садочки, 
інтернати) ( бібліотекар). 

10. Виставка творчих робіт: «Мій справжній друг», «Краще добрим 
бути» ( учитель образотворчого мистецтва). 

 
8 клас 
1. Години спілкування «Що означає бути Людиною?», «Собори 

наших душ». 
2. Колективне ігрове спілкування «Чарівний стрілець», «Уроки 

добрих справ». 
3. Свята «Бать і мати – два серця гарячих, що нам дають надію й 

тепло», «Зачарувала ти мене, заворожила…» ( класні керівники). 
4. Тренінги «Взаєморозуміння: На чому воно ґрунтується?».  
5. Вікторини «Сторінками книги рекордів Гіннеса», « Вони – 

відкривачі». 
6. Ігрові програми «Творимо разом, діємо разом» ( РЦССДМ). 
 
9 клас 
1. Години спілкування «Відкрийте чарівні двері добра і довіри», 

«Любов’ю дорожити вмійте”. 
2. Колективне ігрове спілкування «Конверт дружніх запитань», 

«Колектив починається з мене» ( класні керівники). 
3. Колажі «Портрет мого колективу», «Мої вчителі, старші друзі та 

наставники» ( учителі образотворчого мистецтва). 
4. Ігрові програми: «Ми-різні, ми-рівні», «Гумор-шоу». 
5. Диспути «Чи кожна людина гідна поваги». 
6. Вечір «Батько і мати- два сонця гарячих» ( ЗВР , педагог-

організатор). 
7. Колективні творчі справи «Жива газета», прес-конференція. 

(гурток « Юнкор»). 
8. Вікторини «Марафон ерудитів», «Три мудреці». 
9. Інтелектуальні ігри «Таємниці та пригоди слова» ( КРС). 
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3. Ціннісне ставлення до себе 
5 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Умій брати від дідуся й бабусі мудрість 

життя». 
2. Свята «День народження один раз на рік!», «Що Наум нам приніс 

на ум». 
3. Вікторини «Марафон юних ерудитів»; «Кмітливі, вперед!». 
4. Години спілкування «Що я маю знати, щоб зберегти своє 

здоров’я», «Твій режим дня» ( класні керівники). 
5. Агітбригади «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх 

дотримуйся завжди» ( керівник гуртка « ЮІР»). 
6. «Школа ввічливих наук» (за окремим планом). 
7. Гра-експрес «У здоровому тілі-здоровий дух». 
8. Веселі естафети. 
9. Веселі старти ( учителі фізкультури). 
 
6 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Що було б, якби людина робила все, що 

їй заманеться». 
 « Пам’ятай, що батько й матір живуть для твого щастя”. 
2. Години спілкування «Пізнай себе», «Шкідливі звички», «Я-за 

здоровий спосіб життя». 
3. Бесіди з лікарями «Алкоголь та його наслідки», «Фізичне 

загартування школярів» ( класні керівники). 
4. Тренінги «Вміння знаходити себе в суспільстві», «Дотримання 

шкільної етики» ( РЦССДМ). 
5. Колективне ігрове спілкування «Конкурс ораторів», «Театр-

експромт». 
6. Вікторини «Ерудит-лото», «Склади слово». 
7. Ігрові програми «Нумо, дівчата» «Леді та джентльмени». 
8. Лицарський турнір ( КРС). 
9. Гра-експрес «Весели перегони» ( учителі фізкультури). 
 
7 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Будь великодушним і добрим», «Почуття 

провини-благородне почуття вихованої людини» ( класні керівники). 
2. Колаж «Права дитини», «Індустрія дозвілля». 
3. Години спілкування: «Чи має дитина право…», «Права на папері 

та в житті». 
4. Телефон «Довіра» (анонімне спілкування із шкільним психологом, 

лікарем, класним керівником) ( учителі права). 
5. Усні журнали: «Здоров’я – головне багатство», «Про мовний 

етикет». 
6. Прес-шоу «Сходинки до успіху». 
7. Робота клубів «Господарочка», «Добродії», «Берегиня» ( КРС). 
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8. Родинні свята «В колі сім’ї”, «Захоплення моєї мами». 
9. Конкурсна програма «Зірки, на сцену!» ( ЗВР, класні керівники). 
10. Міні-твори: «Коли я буду…», «Я люблю…», «Моє покликання» 

(учителі української мови та літератури). 
 
 8 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Уся суть нашого життя полягає в тому, 

що ми зобов’язані. Чи може бути інакше». 
2. Години спілкування: «Заговори, щоб я тебе пізнав», «Як полюбити 

себе?». 
3. Колективне ігрове спілкування «Чарівний стілець», «Чи любиш ти 

себе?» ( класні керівники). 
4. Тренінги «Кроки до успіху», «Як подолати невдачу?» ( РЦССДМ). 
5. Турнір ораторів «Промова на захист добра, милосердя, честі, 

любові». 
6. Рольова гра «Сам собі вихователь». 
7. Складання індивідуальних програм саморозвитку «Шлях до себе». 
 
  9 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Умій контролювати свої бажання», 

«Умій жити для людей». 
2. Колективне ігрове спілкування «У колі симпатій». 
3. Колективна гра-анкета «Подивися у дзеркало» ( класні керівники). 
4. Презентації «Карта мого життя», «Мої мрії» ( КРС). 
5. Диспут «Здоров’я – це спадщина чи власне надбання?». 
6. Тренінги «Як стати лідером» ( РЦССДМ). 
6. Випускний вечір «Дні дитинства, наче плин води…» ( ЗВР, 

класні керівники). 
 
4. Ціннісне ставлення до природи 
5 клас 
1. Години спілкування «Відверто про необхідне», «Ви хотіли б 

знати про це?» ( класні керівники). 
2. Спортивно-розважальна гра «Поклик джунглів» ( учителі 

фізкультури). 
3. Агітбригада «Бережи ліс-легені планети!» ( учителі біології). 
4. Екскурсії «Екологічною стежиною нашого краю», «Вже брами 

літа замикає осінь». 
5. Природоохоронна акція «Природа – наш дім». 
6. Свято квітів «Квіти – посмішка природи». 
7. Зустріч з медсестрою «Аптека бабусі Медуниці». 
8. Акції «Нагодуй птахів», «Бережи воду, козаче, і вона тобі 

віддячить». 
9. Екологічна операція «Встанови годівничку» ( учителі біології). 
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6 клас 
1.Години спілкування «Краса людської праці на землі», «Будь 

багатий, як земля». 
2.Акції «Бережи ліс» (зустріч зі спеціалістами природоохоронної 

служби), «Чисте повітря», «Дзвони Чорнобиля» ( класні керівники). 
3.Агітаційні бригади «Вода – безцінне багатство. Бережіть її!», 

«Давайте, друзі, разом природу берегти». 
 4.Свято «Птахи прилетіли», свято весняної води. 
5.Вікторини «У природі – в ріднім домі», «Рослини-мандрівники». 
6.Екологічний аукціон «Хто природу не тривожить, тому вона 

допоможе» ( учителі біології). 
 
7  клас 
1.Години спілкування: «Земля-годувальниця», «Вода-джерело 

життя». 
2.Вікторини «Я хочу знати». 
3. Акції «Чисте довкілля – здорова нація», «Прикрасимо свій клас» ( 

учителі біології). 
4. Дослідницькі роботи «Краса і біль України», «Екологічні 

катастрофи». 
5. Заготівля лікарських трав «Лісова аптека». 
6. Агітбригади «Будь природі другом!» (гурток « Рідними 

стежками»). 
7. Виставка-ярмарок «Квітковий вернісаж», «Барви рідного краю». 
8 . Виставки-аукціони виробів з природного матеріалу «Овочеві 

витівки», «Щедрі дари осені». 
9. Художня галерея «Флористика» (учитель образотворчого 

мистетцва). 
10. Свята «Зустрічаймо весну!», «А вже весна, а вже красна!» 

(учителі біології). 
 
8 клас 
1. Виставки творчих робіт, фотовиставки «Природа і фантазія». 
2 Екологічні десанти, фестивалі «Збережемо на Землі зелень і 

блакить» ( гурток « Рідними стежками»). 
3 Усні журнали «Яке дерево мені ближче за характером. Мова 

дерев». 
4. Свята «Весняночко-паняночко, де ти зимувала?». 
5. Ігрові програми «Новій рік – веселий чарівник», «Екологічний 

бумеранг» ( ЗВР, учителі біології, класні керівники). 
 
9 клас 
1.Екологічні агітбригади «Рідну природу бережіть!», «Збережемо 

чистоту водних просторів наших» ( гурток « Рідними стежками»). 
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2. Свята: «Свято врожаю», «Свято квітів», «Стояла я і слухала весну, 
вона мені багато говорила» ( ЗВР, учителі біології, класні керівники). 

3. Трудові десанти в лісових зонах «Посади дерево», «Чистий 
зелений світ навколо тебе». 

4. КТС «Природа в творах мистецтва» ( учителі біології та 
трудового навчання). 

 
5. Ціннісне ставлення до мистецтва 
5 клас 
1. Години спілкування «Люби музику, вона облагороджує думки і 

почуття» ( учитель музики). 
2. КТС «Світ моїх захоплень». 
3. Родинне свято «Творчість моєї родини» ( класні керівники). 
4. Колективне ігрове спілкування «П’ять хвилин з мистецтвом”. 
5. Зустріч з музикантами «Чарівна мелодія скрипки» ( музична 

школа). 
6. Свята – театральні дійства «Щедрий вечір, добрий вечір», 

«Різдвяний калейдоскоп». 
7. Конкурс юних талантів «Українська співаночка». 
8. Виставка-ярмарок «Рукотворне диво» ( РЦССДМ). 
 
6 клас 
1. Години спілкування «Духовність особистості і мистецтво», 

«Мистецтво та мої емоції». 
2. Створення шкільного театру, гуртків «Юний актор», «Народні 

ремесла», «Витинанка» ( учитель музики). 
3.КТС «Турнір знавців поезії» ( учителі української мови та 

літератури). 
4. Свята «Вітаємо іменинників», «Новорічний калейдоскоп». 
5. Конкурси «Алло, ми шукаємо таланти!», «Акторська 

майстерність» ( Учитель музики та класні керівники ). 
 
 7 клас 
1. Години спілкування «Я – культурна людина», «Чи краса здатна 

врятувати світ?». 
2. КТС «Складаємо пісенник мого класу», «Літопис класу» 

(учитель музики та класні керівники ). 
3. Екскурсія «Архітектурні пам’ятки мого краю”. 
4. Колективне ігрове спілкування «Театр-експромт», «П’ять 

хвилин з мистецтвом”. 
5. Вікторини: «Одяг? Одяг!», «У світі мистецтва». 
6. Свято «Іменини в нас сьогодні» ( учитель музики та класні 

керівники ). 
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 8 клас 
1. Усний журнал «Наш край у творах мистецтва». 
2. Турнір знавців музики «Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку 

ми любимо» ( учитель музики та класні керівники ). 
3. Конкурс-виставка «І на тім рушничкові». 
4. Години спілкування: «Чи розуміємо ми оперу?», «Чи потрібні 

нам музеї, виставки». 
5. Свята «За різдвяним столом», «Добрий вечір, щедрий вечір», 

«Сьогодні в мене іменини» ( учитель музики та класні керівники ). 
 
9 клас 
1. КТС «Турнір знавців поезії», «Концерт-блискавка» ( учитель 

музики та класні керівники ). 
2. Конкурси «Я малюю світ», «Мої захоплення» ( учитель 

малювання). 
3. Свята «Осінній дивограй», «Музика новорічна». 
4. Проекти «Українська народна іграшка», «Народні ремесла». 
5. Вечори музики «Я любив вас усіх, та найбільше любив 

Україну» ( ЗВР, учитель музики та класні керівники ). 
 
6. Ціннісне ставлення до праці 
5 клас 
1. Години спілкування “Вчись учитись, щоб уміти трудитись» ( 

Класні керівники). 
2. Трудовий десант «Даруйте радість людям» ( учителі трудового 

навчання). 
3. КТС «Фабрика Діда Мороза», «Трудовий сюрприз» ( КРС). 
4. Екскурсія «Люди, які працюють поруч». 
5. Колаж «Моя майбутня професія». 
6. Випуск газети «У світі цікавих професій» ( класні керівники). 
 
6 клас 
1.Години спілкування «Ціна однієї хвилини», «Що означає культура  
навчальної праці?» 
2.Усний журнал «Всі професії важливі». 
3.Зустрічі «Професії важливі, професії найкращі» ( Центр 

зайнятості). 
4.Екскурсії «Професії наших батьків», «Чим захоплюються люди?». 
5.КТС «Місто веселих майстрів», трудовий сюрприз «Допоможе 

турботою». 
6.Гра-експрес «Все знай і вмій!», «В країну зроби сам»  ( класні 

керівники). 
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 7 клас 
1. Години спілкування «Як навчитись цінувати і розраховувати 

час?» ( класні керівники). 
2. Гра-експерт «Всі професії важливі-вибирай свою». 
3. Екскурсії на виробництва, у вищі навчальні заклади, ПТУ, 

технікуми, сільськогосподарські підприємства  ( класні керівники). 
4. Круглі столи «Моя майбутня професія». 
5. Фестиваль ремесел «Відродимо писанкарство», «Чарівна краса 

вишиванки». 
6. КТС “Я це можу», «Мої обов’язки в родині»  ( класні 

керівники). 
 
8 клас 
1. Години спілкування «Бережи свій час і час інших», «Як 

правильно організувати свою працю». 
2. Колаж «Трудова біографія моєї родини». 
3. Прес-конференція з представниками різних професій «Сузір’я 

робітничих професій” 
 ( класні керівники). 
4. Тренінг «Здібності людини і професії» ( РЦССДМ). 
5. Фоторепортажі «Школа – мій дім, я – господар в нім» ( гурток 

« Шуга»). 
 
9 клас 
1. КТС «Естафета улюблених занять», «Презентація професій». 
2. Диспути «Ким бути чи яким бути?», «Чи є професії 

найважливіші?» ( класні керівники). 
3. Колективне ігрове спілкування «Презентація світу». 
4. Години спілкування «Освіта і професія» ( класні керівники). 
5. Тренінги «Твій вибір – життєвий успіх» ( РЦССДМ). 
 
 Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності (старша школа) 
 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
 
10 клас 
 1. Години спілкування «Я – українець!», «Як уникнути насилля?» 
 2. Агітаційна бригада «Знати, щоб жити!». 
 3. Брейн-ринги «Конституційні основи держави», «Історія та 

сучасність рідного краю». 
 4. Тренінги «Мої права та обов’язки” ( учителі права). 
 5. Диспут «Активна життєва позиція: чи кожен її має?» 
 6. Презентація «Презентуємо учнівське самоврядування» ( КРС). 
 7. «Взаємодія та співпраця з громадськими дитячими об’єднаннями 

та молодіжними організаціями». 
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 8. Колективне ігрове спілкування «Політична культура: якою вона 
повинна бути?». 

 9. Конференція «Толерантність та політична культура» ( учителі 
права). 

10. Проект «Національні та етнокультурні традиції». 
 
11 клас 
1. Години спілкування «Що означає бути незалежними для нашої 

держави?» ( класні керівники). 
2. Тренінг «Я і соціум» ( РЦССДМ). 
3. Диспут «Яке значення має для школи учнівське самоврядування?». 
4. Зустріч «Герої для нас як приклад…». 
5. «Сучасний політик, якій мене подобається…». 
6. Турнір знавців історії «Політичні постаті України» ( учителі 

історії). 
7. Фотовиставка «Україна і я», «Україна і Європа», «Україна і 

Всесвіт» ( гурток « Шуга»). 
 
12 клас 
1. Години спілкування «Значення та роль правосвідомості для 

суспільства та держави» ( учителі права). 
2. Вернісаж-зустрічі «Видатні випускники нашої школи». 
3. Творчий портрет «Презентуємо себе». 
4. Свята «Україно! Ти моя молитва!», «Диво калинове, рідна наша 

мово!». 
5. Диспут «Що означає бути патріотом?». 
6. Круглі столи «Лідер XXI сторіччя: соціально-психологічний 

портрет». 
7. Родинне свято «Тато, мама, я - ерудована сім’я” ( класні 

керівники). 
 
2. Ціннісне ставлення особистості до людей 
 
10 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Моральний ідеал і його місце в житті 

людини»,  
2. Психологічний тренінг з культури спілкування “Я, ти, ми…». 
3. Години спілкування «Мистецтво жити гідно. В чому воно 

полягає?», «Ідеали нового українського суспільства», «Що таке совість?» ( 
учителі права). 

4. Акція «Милосердя» ( волонтери, педагог-організатор»). 
5. Свято «Уклін тобі низький, матусю!» ( класні керівники). 
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 11 клас 
1. Години спілкування «Людське життя як найвища цінність», 

«Обов’язок. Відповідальність. Совість», «Право і мораль», «Ти і закон» ( 
учителі права). 

2. Колективне ігрове спілкування «Конверт життєвих ситуацій», 
«Кошик». 

3. Диспути «Чи й справді необхідно, щоб жінка була мужньою?», 
«Чи кожен може стати другом?». 

4. Вечір «Новорічний астрологічний прогноз» (ЗВР, класні 
керівники). 

 
12 клас 
1. Години спілкування «Мир та злагода-головна умова існування 

землі і людства», «Людина та її доля». 
2. Диспут «Думка колективу чи думка особистості?» (класні 

керівники). 
3. Вечір «Всім! Всім! Всім! Новорічні вітання та побажання!» ( ЗВР, 

учитель музики, класні керівники). 
4. Конкурсна програма «Випускник року» ( Постол Т.О.). 
5. КТС «Земле! Перемогу не забудь!». 
6. Випускний вечір «Урочиста й світла мить прощання…» ( ЗВР, 

класні керівники). 
 
3. Ціннісне ставлення до природи 
10 клас 
1. Години спілкування «Життя в злагоді з природою» (класні 

керівники). 
2. Акції «Первоцвіти просять захисту», «Ліси для нащадків». 
3. Випуск газет «Екологічна абетка», «Екологічний вісник». 
4. Фотовиставки «Мальовнича Україна», «Весняний вернісаж». 
5. Конференція «Екологічна етика – шлях виживання людства». 
6. Конкурс малюнків та плакатів «Мій голос я віддаю на захист 

природи» (класні керівники, учителі біології, редколегії класу). 
 
11 клас 
1. Години спілкування «Про екологічне маркування безпечних для 

споживання товарів». 
2. Агітаційні бригади «Щоб все навколо зеленіло!», «Ліси – 

багатство, бережи їх!». 
3. Літературно-музична композиція «На Чорнобиль журавлі 

летять…». 
4. Конкурсні програми «Міс Екологія», «Екологічний метеопрогноз» 

(класні керівники, учителі біології). 
5. Диспут «Застосування косметичних засобів, алкогольних напоїв 

медикаментів: ризик чи користь?».  
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6. Фотовиставки «Заповідні території України», «Щедра осінь», «Що 
ми залишаємо нащадкам?» ( гурток « Шуга»). 

7. Акції «Жовте листя», «За життя без сміття», «Нове життя джерел». 
8. Конференції «Земля – наш дім», «Ми – на варті природи» ( учителі 

біології). 
 
12 клас 
1. Години спілкування «Шляхи зменшення екологічних ризиків у 

харчуванні». 
2. Проекти «Парк тисячоліть», «Збережемо витік річки чистим для 

майбутніх поколінь». 
3. Акції «Чистий берег – річці!», «Посади своє дерево», «Наша 

вулиця». 
4. Прес-конференція «Земля у нас одна» (класні керівники, учителі 

біології). 
5. Година скорботи «Біль Чорнобиля з роками не зникає». 
6. Агітаційні бригади «Шануймо лісу дивосвіт!», «Давай повернемо 

землі всі веселкові кольори!». 
7. Колективне ігрове спілкування «Довкілля, здоров’я та суспільство 

в Україні: що буде далі?” (класні керівники, учителі біології). 
 
4. Ціннісне ставлення до праці 
 
 10 клас 
1. Години спілкування «Економіка нашої школи, її бюджет і режим 

економії» ( учитель економіки). 
2. Колективне ігрове спілкування «Презентація світу». 
3. КВК «За руки, що з пташками рано встають!» ( Федорова Л.Г.). 
4. Огляд життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка (відомих 

людей). 
 «Більше працював, ніж жив…» ( учителі української мови та 

літератури). 
 
11 клас 
1. Години спілкування «Вільний час – простір для розвитку 

здібностей». 
 «Чи готовий я до вибору професії?». 
2. Диспут «Чи обов’язково бути студентом?». 
3. Конкурс творчих робіт «Дивотворні руки». 
4. Усний журнал «Професії нашого часу» (класні керівники, 

центр зайнятості). 
 
 12 клас 
1. Години спілкування «Про працьовитих людей та їх добрі справи». 
2. Профорієнтаційна година «Діагностика своїх можливостей». 
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3. Зустріч з працівниками міських центрів зайнятості «Потреба міста 
в кадрах» (класні керівники, центр зайнятості). 

4. Тренінг «Які риси та якості в собі слід виховувати, щоб стати 
хорошим фахівцем?» ( РЦССДМ). 

5. Захист проектів «Шлях до майбутнього». 
6. Перегляд відеофільму про робітничі професії «Крок за кроком». 
7. Конкурс-шоу «Ось професія найкраща!» (класні керівники, центр 

зайнятості). 
 
5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 
 10 клас 
1. Години спілкування «Бути коханим та любити – це найбільше 

щастя на землі» ( класні керівники). 
2. Концерт-огляд «Музика рідного краю» ( учитель музики). 
3. Екскурсії «Архітектурні дива», «Чарівні фарби, залишені 

пензлем…». 
4. Акція «Облаштуймо замки України». Спільні і обмінні краєзнавчо-

пізнавальні експедиції учнівської молоді. 
5. Комплексні одноденні екскурсії до музеїв, храмів, театрів та інших 

закладів культури і мистецтва обласних центрів, тематичні уроки і зустрічі 
з митцями регіону «Уроки духовності та мистецтва». 

6. Фестивалі, конкурси «Свята Покрова» (конкурс козацької, 
стрілецької, повстанської та патріотичної пісні та поезії, авторської пісні, 
образотворчого мистецтва та технічної творчості). 

7. Конкурс фотосвітлин «Веселковий край». 
8. Фестиваль «Лине пісня колискова», «Дівоча коса – честь і краса», 

«Народна іграшка» ( класні керівники). 
 

 11 клас 
1. Години спілкування «Краса врятує світ» ( класні керівники). 
2. Вечір поезії «Так ніхто не кохав» ( ЗВР, класні керівники). 
3. Турнір знавців «Генії великих епох». 
4. Проекти «Чарівна сила мистецтва», «Традиційний народний 

костюм». 
5. КВК «Літо музики й розваг» ( ЗВР, класні керівники). 
 

12 клас 
1. Години спілкування «Мистецтво, що звертається до серця». 
2. Проект «Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки». 
3. Колективне ігрове спілкування «П’ять хвилин з мистецтвом” 

(учитель образотворчого мистетцва). 
4. Вечір пам’яті “Червона рута цвістиме вічно…» ( бібліотекар). 
5. Музичний брейн- ринг. 
6. Екскурсії «Диво храмів Святого Миколая», «Щедрі палітри». 
7. КТС «Ритуальні застосування свічки у весільних обрядах» ( ЗВР, 

класні керівники). 
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6. Ціннісне ставлення до себе 
10 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Зраджувати у дружбі, материнстві, 

батьківстві – мерзенне негідництво», «Поведінка старшокласників у 
громадських місцях» ( класні керівники). 

2. Тренінги «Джерела правди життя», «Зупинимо СНІД, поки він не 
зупинив нас» (РЦССДМ). 

3. Агітбригада «Знати, щоб жити!». 
4. Години спілкування «Статева культура – основа сім’ї та 

усвідомлюваного батьківства”. 
 «Українська сім’я – основа міцності держави». 
5. Прес-конференція «Народжений бути унікальним». 
6. Традиції моєї родини. 
7. Сімейні реліквії. 
8. Дебати «Проблеми батьків та дітей існують» ( ЗВР, класні 

керівники). 
 
11 клас 
1. Морально-етичні бесіди «Людина народжується для того, щоб 

залишити по собі слід вічний», «Умій дати слово, умій його свято 
тримати». 

2. Публіцистичні вистави «Вдумайся!», «Зроби свій вибір на користь 
здоров’ю” ( ЗВР, класні керівники). 

3. Тренінги «Загрози людській успішності», «Подбай про своє 
здоров’я сам!” (РЦССДМ). 

4. Вікторина «Інформація – гарант захищеності». 
5. Ігрова програма «Об’єднаймося заради безпеки!” ( ЗВР, класні 

керівники). 
 
12 клас 
1. Години спілкування «Родини та школа – дві могутні сили 

виховання». 
2. Диспут «Чи кожна людина може бути щасливою?», «Чи кожен 

може бути успішним?» ( ЗВР, класні керівники). 
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МОДЕЛЬ ПЛАНУ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА, розроблена на 
виконання Програми « Основні орієнтири виховання учнів 1-12 
класів загальноосвтінх навчальних закладів України» Оржицької 
ЗОШ ім. І.Я.Франка (автор Дікова Л.Г. заступник директора з 

виховної роботи) 
 
Структура плану включає такі розділи: 
 
I. Аналіз виховної роботи за минулий рік.  
II. Цілі та завдання виховної діяльності. 
III. Психолого-педагогічна характеристика класу. 
IV. Основні напрями діяльності та справи класного колективу.  
V. Індивідуальна робота з учнями. 
VI. Робота з батьками. 
VII. Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі. 
 
І. Аналіз виховної роботи за минулий рік 
 Без аналізу пережитого досвіду спільної діяльності та спілкування, 

визначення досягнень і з’ясування слабких місць виховного процесу у 
класі, без розуміння соціальних процесів, які будуть у класному колективі, 
та виявлення тенденцій особистісного розвитку учнів неможливо 
правильно намітити цільові орієнтири, визначити пріоритетні напрями 
виховної діяльності на наступний навчальний рік, вибрати оптимальні 
форми, методи та прийоми побудови виховної роботи. Тому, 
користуючись Програмою аналізу виховної роботи у класі , об’єктивно 
оцінюєте реальні результати виховної роботи за минулий рік та робите 
описовий аналіз.  

 
II. Цілі та завдання виховної діяльності 
Важливим є визначення цільових орієнтирів виховної діяльності 

педагога. Головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої 
особистості. Обираючи мету, класні керівники повинні опиратися на 
підсумки індивідуальної та колективної аналітичної діяльності та 
спроектовані портрети учня і класу, а також дотримуватись вимог, які 
висуваються до цільових орієнтирів виховної діяльності, а саме: 

1) бути спрямованими на розвиток особистості дитини, формування 
її інтелектуального, морального потенціалів, оволодіння учнями цілісною 
системою знань про оточуюче середовище, практичними уміннями і 
навичками, способами творчої діяльності, прийомами і методами 
самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе і 
навколишньої соціальної та природної дійсності; 

2) узгоджуватися із інтересами та ціннісними установками членів 
класної спільноти, відповідати особливостям колективу класу і умовам 
його життєдіяльності; 

3) забезпечуватися необхідними ресурсами для їхньої реалізації; 
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4) бути конкретними, чітко і ясно сформульованими; 
5) сприйматися такими, яких складно, але можливо досягнути; 
6) бути гнучкими, тобто придатними до коригування; 
7) піддаватися діагностуванню. 
У плані роботи класного керівника поряд з цілями формулюються і 

завдання, вирішення яких дозволяє досягти поставленої мети. 
 
Можна орієнтуватися на таку схему логічного розвитку цілей: 
розширити і поглибити знання вихованців за темою співпраці; 
сформувати певне (залежить від вибраної цілі співпраці) емоційно-

оцінююче ставлення до предмету чи явища, на якому будується співпраця 
(це можу бути інтерес, захоплення, гордість, співчуття, неприйняття - 
тільки не байдужість); 

розкрити перед кожним вихованцем можливості для його особистої 
чи колективної участі в суспільно-корисній справі; 

навчати практичним навичкам і вмінням особистої турботи про 
навколишнє оточення та природне середовище, оточуючих людях, про 
себе самого; 

розвивати конкретні інтелектуальні, вольові, емоційні, фізичні 
здібності та якості вихованців; 

формувати сприятливі для розвитку вихованців взаємовідносини в 
учнівському колективі.  

 Цілі та завдання необхідно реалізувати їх шляхом особистої 
діяльності вихованців. 

 
III. Психолого-педагогічна характеристика класу 
Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості 

учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської 
відповідальності; розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може 
використати Орієнтовні питання для складання характеристики класу. 

 
Орієнтовні питання для складання характеристики класу 
І. Загальні відомості про клас: кількість учнів, дівчат, хлопців 
II. Соціально-психологічні особливості учнів 
1. Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, това-

риші, ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів. 
2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи 

окремих учнів, класу в цілому. 
3. Участь у гуртковій роботі. 
4. Ставлення до вчителів. Особливості проведення роботи з 

батьками, їх ставлення до школи. 
5. Рівень учнівського врядування, органи врядування. 

Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі. 
6. Рівень вихованості учнів класу. 
III. Особистісні риси учнів класу 
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1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання. 
2. Самосвідомість: прагнення, самооцінка. 
3. Індивідуально-типологічні особливості школярів: особливості тем-

пераменту, моральні якості. 
4. Особливості психологічного стану деяких учнів. 
IV. Пізнавальні особливості учнів класу 
1. Особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, уяви. 
2. Рівень інтелектуального розвитку. 
V. Участь батьків у житті класу, школи  
VI. Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має 

спрямовуватися робота з класним колективом (формулюються з огляду на 
характеристики класу) 

 
IV. Основні напрями діяльності та справи класного колективу 
 Відповідно до результатів, отриманих у процесі аналітичної 

діяльності, та на основі сформульованих цілей і завдань виховної роботи 
педагогу необхідно визначити напрями, форми та способи організації 
життєдіяльності класного колективу. Допоможуть у цьому сформований 
учителем образ класу, його уявлення про організацію діяльності, 
спілкування і відносин у класному колективі. 

Форми та способи життєдіяльності класу не мають визначатися набо-
ром випадково відібраних і не пов’язаних між собою заходів. Щоб добір 
справ був справді системним і науково обґрунтованим, класний керівник 
має під час планування спиратись на теоретичні та технологічні розробки з 
питань виховання учнів. 

Необхідно передбачити участь вихованців у загальношкільних і 
класних справах, водночас визначити як пріоритетний той вид діяльності, 
що якнайкраще вплине на розвиток особистості учнів та забезпечить 
неповторність класного колективу. Вибираючи форми й способи роботи, 
вчитель віддає перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під 
час колективного планування. Як правило, ці заходи найбільше відпо-
відають інтересам і потребам учнів та сприяють їхньому розвитку. 

Вчителю важливо правильно визначити терміни виконання завдань і 
відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний 
розподіл часу і сил членів класної спільноти дасть змогу підвищити 
ефективність виховної діяльності. 

 Плануючи роботу з класним колективом спираємось на основні 
орієнтири виховання. 

  



 

 176

 Основні орієнтири виховання  (початкова школа) 
1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
  
 Критерії  Виховні досягнення учнів 

Сформованість 
почуттів любові до 
Батьківщини, її 
національних 
цінностей; повага 
прав людини 
(толерантність, 
миролюбність) на 
початковому рівні.  

Усвідомлення приналежності до української 
держави і народу. Шанування історії і мови свого 
народу, країни. Почуття гордості та поваги до своїх 
батьків, роду, народу, місця, де народився. Знання 
культури свого народу і прагнення дотримання 
традицій. Розуміння правил взаємодії людей у сім'ї, 
суспільстві; безконфліктного прагнення 
проживання з іншими народами, виконання правил 
у житті. 

 
2. Ціннісне ставлення до людей 
 
 Критерії  Виховні досягнення учнів 

Усвідомлення на 
початковому рівні 
моральних якостей: 
чуйності, чесності, 
справедливості, 
гідності, 
толерантності, 
милосердя, 
взаємодопомоги, 
товариськості, 
співпереживання, 
щедрості, поваги до 
особистості. 

Уміння та навички підтримки та збереження 
міжособистісної злагод, запобігання та мирне 
розв'язування конфліктів; здатність враховувати 
думку товаришів, інших людей. Уміння 
оцінювати власні вчинки інших людей та 
висловлювати оцінні судження. 

 
3. Ціннісне ставлення до природи 
 
 Критерії  Виховні досягнення учнів 

Виховання елементів 
екологічної культури 
молодших школярів. 
Початковий рівень 
сформованості 
понять, уявлень про 
природу, екологію. 

Уявлення про цілісність природи, місце людини в 
природі, розуміння необхідності гармонійного 
співіснування людини і природи; естетичності 
почуттів до неї. Прагнення берегти і примножувати 
її багатства; відповідально ставитись до природи; 
висловлювати оцінні судження про власне 
ставлення до об'єктів природи і поведінки людей. 
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4. Ціннісне ставлення до праці 
 
 Критерії  Виховні досягнення учнів 

Початковий рівень 
сформованості 
понять та уявлень 
про працю. 

Усвідомлення значущості праці в житті людини. 
Відповідальність за результати власної праці та 
праці інших. Прагнення і здатність співпрацювати в 
спільній діяльності. Виявлення вимогливості до 
себе, обов'язковості, охайності, бережливості, 
дисциплінованості, старанності. Уявлення про різні 
види професій та особистісні якості, необхідні 
сучасному працівникові. 

 
5. Ціннісне ставлення до мистецтва 
 
 Критерії  Виховні досягнення учнів 

Початковий рівень 
виховання 
естетичного та 
емоційно-ціннісного 
ставлення до 
мистецтва. 

Здатність розуміти і сприймати окремі художньо-
тематичні інформації, частини художніх творів; 
уявлення про мистецтво та засоби його виразності, 
інтерес до мистецтва, поняття про естетичні 
почуття, переживання, пов'язані із сприйманням 
творів різних видів мистецтва; оцінювання власного 
ставлення до мистецтва; здійснювання творчої 
діяльності у мистецькій сфері на елементарному 
рівні. 

 
6. Ціннісне ставлення до себе 
 
 Критерії  Виховні досягнення учнів 

Виховання 
ціннісного 
ставлення до 
здорового способу 
життя.  

Усвідомлення цінності людського життя, кожної 
людської особистості, уміння дотримуватись правил 
здорового способу життя (дотримання правил 
гігієни, рухового режиму, пристосування до змін 
навколишнього середовища, протидія 
хвороботворним чинникам, психічного 
благополуччя, розпізнавання прекрасного в оточені і 
в самій людині);  
Безпеки власної життєдіяльності( розпізнавати та 
протидіяти факторам шкідливого впливу на здоров'я 
людини); Здійснення самоконтролю, само 
оцінювання, саморегуляції виявлення вольових рис 
особистості( вимогливість, відповідальність, 
самокритичність, самоповага, почуття гідності).  
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Основні орієнтири виховання (основна школа) 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
 
Критерії  Виховні досягнення 

Сформованість 
патріотичних почуттів, 
національної 
самосвідомості, 
правосвідомості, 
політичної культури, 
культури міжетнічних 
відносин. 

Любов до свого рідного краю, Батьківщини, 
народи. Повага до українських та родинних 
законів, звичаїв, обрядів і традицій. Відчуття 
своєї приналежності до України. Усвідомлення 
спільної власної долі з долею Батьківщини. 
Знання та володіння українською мовою. 
Прагнення до збереження та примноження 
духовного та матеріального багатства 
українського народу. Особисте усвідомлення 
себе українцем. Віра в духовні сили та 
майбутнє. Усвідомлення праці як життєвої 
потреби. Усвідомлення моральних та 
культурно-національних цінностей. Шанобливе 
ставлення до державної символіки. Осмислення 
відповідальності як важливої риси особистості. 
Усвідомлення особистістю своїх прав свобод, 
обов’язків. Свідоме ставлення до законів своєї 
держави. Дотримання правил та норм 
поведінки, соціально значимих для суспільства. 
Розуміння особистої відповідальності за свої 
вчинки. Активна життєва позиція щодо 
негативних проявів у соціумі. Знання про типи 
держав, політичні організації, виборчу систему. 
Активна громадянська життєва позиція. Знання 
історії та культури інших народностей, які 
проживають в Україні та інших державах.  

 
2. Ціннісне ставлення до людей 
 
Критерії Виховні досягнення 

Сформованість духовно- 
моральної культури 
особистості (чуйність, 
чесність, правдивість, 
справедливість, гідність, 
милосердя, толерантність, 
совість, терпимість, 
миролюбність, 
ввічливість, делікатність, 
тактовність тощо). 

Знання та розуміння особистих, родинних, 
громадянських, національних та загальнолюдських 
цінностей. Вміння співпрацювати з іншими, 
працювати в групі та в колективі. Вміння прощати і 
просити пробачення. Єдність моральної свідомості 
та поведінки. Єдність слова і діла. Активна 
моральна життєва позиція. Усвідомлення ідеалів 
сім’ї, родини. 
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3. Ціннісне ставлення до себе 
 
Критерії Виховні досягнення 

Сформованість основних 
засад «Я-концепції» 
особистості 
(самопізнання, 
самовизначення, 
самовиховання, 
самореалізації, 
самовдосконалення, 
самоствердження, 
самооцінка тощо) 

Вміння цінувати себе як унікальну і неповторну 
особистість. Знати наслідки негативного впливу 
шкідливих звичок на здоров’я людини. 
Прагнення бути фізично здоровою людиною. 
Знання та вміння оцінювати свій фізичний та 
психічний стан, своє здоров’я. Вміння 
визначати свій соціальний статус у соціальній 
групі. Вміння уникати конфліктних ситуацій. 
Вміння адаптуватися в різних життєвих 
ситуаціях та конструктивно впливати на них. 
Вміння коригувати та регулювати власну 
поведінку. 

 
4.Ціннісне ставлення до природи 
 
Критерії Виховні досягнення 

Сформованість 
екологічної культури. 

Усвідомлення себе як невід’ємної частини 
природи, взаємозалежності людини та природи. 
Усвідомлення ролі природи та її самооцінки у 
житті людини. Усвідомлення особистої 
причетності до збереження природних 
багатств. Бережливе ставлення до природи. 
Активна життєва позиція щодо збереження 
природи. Вміння природокористування. 

 
10. Ціннісне ставлення до мистецтва 
 
Критерії Виховні досягнення 

Сформованість 
естетичної культури 
мислення та культури 
почуттів засобами 
художніх образів різних 
видів мистецтв. 

Знання про види мистецтва та засобів їх 
виразності. Наявність художньо-естетичних 
емоцій, смаків, почуттів. Здатність виражати 
власне ставлення до мистецтва. Здатність до 
творчої діяльності у мистецькій сфері та 
самореалізації. Потреба в спілкуванні з 
мистецтвом. Володіння системою 
елементарних мистецьких знань, понять, 
термінів. Вміння адекватно сприймати художні 
твори різних видів мистецтва.  
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11. Ціннісне ставлення до праці 
 
Критерії Виховні досягнення 

Сформованість потреби у 
праці, потреби в  

Усвідомлення соціальної значимості праці в житті 
людини. Повага до людей праці, які створюють 
духовні та матеріальні блага та цінності. 
Оволодіння основами наукової організації праці. 
Навички само обслуговуючої та суспільно-
корисної праці. Навички ведення домашнього 
господарства. Знання про групи професій (за 
Климовим). Вміння професійного самовизначення. 
Розуміння економічних законів і проблем 
суспільства і засобів їх розв’язання. 
Цілеспрямованість. Наполегливість. Кмітливість. 
Працьовитість. Відповідальність. Вміння доводити 
справу до логічного завершення. Організованість. 
Вмотивованість.  

 
Основні орієнтири виховання  (старша школа) 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
 
Критерії Виховні досягнення 

Високий рівень 
сформованості 
громадянина – патріота 
України 

Любов до Батьківщини, до рідного краю; повага до 
державних символів. Усвідомлення значущості 
української мови і ставлення до неї як до духовної 
цінності. Знання та усвідомлення необхідності 
дотримуватись конституційно – правових норм. 
Сформованість активної громадянської позиції, 
відповідальності за долю України. Усвідомлення 
національної ідеї, готовність переведення її в етико-
антропологічну площину. Готовність до захисту 
інтересів Батьківщини. Стійке усвідомлення і 
застосування своїх прав, обов’язків, свобод. Участь в 
житті школи і учнівському самоврядуванні. Повага і 
толерантне ставлення до представників інших 
етносів, віро сподівань і культур. 

 
2. Ціннісне ставлення до людей 

 

Критерії Виховні досягнення 
Сформованість 
планетарного та 
ноосферного мислення. 

Інтеграція національних та загальнолюдських 
цінностей. Готовність до моральних вчинків на 
засадах гуманного ставлення до людей. Активна 
участь у доброчинній діяльності. Здійснення вільного 
морального вибору. Навички соціальної взаємодії. 
Потреба допомагати іншим. 
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3. Ціннісне ставлення до природи 
 

 
4. Ціннісне ставлення до праці 
 

 
5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

 
 
 

Критерії Виховні досягнення 
Сформованість 
екологічної культури: 
гармонійне 
співіснування з 
природою та зв’язок з 
національними 
традиціями; навичок 
екологічного 
партнерства. 

Знання екологічного законодавства; знання основ 
безпечної життєдіяльності в умовах екологічної 
кризи; участь у природоохоронній діяльності. Знання 
особливостей інформації, харчової та радіаційної 
безпеки. Знання поновлювальних та альтернативних 
джерел енергії. Усвідомлення феномена людської 
природи і духовності, впливу природного довкілля на 
менталітет людини. Навички оздоровлення довкілля; 
відповідальне ставлення до природи, правових норм, 
до природи як середовища існування людини. 
Почуття особистої причетності до збереження 
природних багатств відповідальності за них. 

Критерії Виховні досягнення 
Сформованість: 
- усвідомлення 
дітьми значущості праці; 
- потреби в 
трудовій активності; 
- знань економічних 
законів і проблем 
суспільства; 
- ініціативності; 
- готовність до 
творчої діяльності.  

Знання соціально – економічного законодавства 
України. Сформованість практичних умінь і навичок 
ведення домашнього господарства; навичок 
колективної діяльності. Практичне володіння 
основами ділової етики, інформаційно-
комунікативними технологіями. Професійне 
самовизначення. Уявлення про техніку пошуку 
роботи. Проектування професійної діяльності. 
Сформованість корпоративної культури. Творчі і 
трудові досягнення. 
  

Критерії Виховні досягнення 
Сформованість високого 
рівня естетичної 
культури на основі 
сприймання та 
оцінювання художніх 
шедеврів національної та 
світової класики, 
сучасного мистецтва. 

Сформованість потреби спілкування з мистецтвом 
(сприймання художніх творів, власна співтворчість). 
Розуміння і аналіз художніх образів мистецтва. 
Вміння розрізняти цінності і квазіцінності (піднесене 
і повторне); готовність до створення естетичного 
середовища. Навички до розробки і участь в творчих і 
мистецьких проектах; творче самовираження і 
самореалізація. Участь у позакласній та позашкільній 
діяльності. 
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6. Ціннісне ставлення до себе 

 
 
 

Основні 
орієнтири 
виховання 

Початкова 
школа 

Основна 
школа 

Старша школа 

Ставлення 
до природи 
 

1. Бесіди «Ми 
за них 
відповідаємо», 
«Збережемо 
чистим 
довкілля». 
2. Операція-
рейд «Чистий 
клас». 
Морально-
етичнівправи. 
5. Проект 
«Тварини моєї 
місцевості». 
6. Екскурсія 
«Екологічна 
стежка в різні 
пори 
року»вулицею 
міста (села). 
7. Ранок 
«Первоцвіти 
просять 
захисту». 
8.Усний журнал 
«Подорож 
лісовою 
стежкою». 
9. Екологічна 

1.Свято квітів «Квіти – 
посмішка природи». 
2.Години спілкування 
«Краса людської праці 
на землі», «Будь 
багатий, як земля». 
3.Свято «Птахи 
прилетіли»( КВН) 
4.Вікторини «У природі 
– в ріднім домі», 
«Рослини-
мандрівники». 
5.Екологічний аукціон 
«Хто природу не 
тривожить, тому вона 
допоможе». 
6.Дослідницькі роботи 
«Краса і біль України», 
«Екологічні катастро-
фи». 
7. Виставки творчих 
робіт, фотовиставки 
«Природа і фантазія». 
8.Екологічні десанти, 
фестивалі «Збережемо 
на Землі зелень і 
блакить». 
9.Усні журнали «Яке 
дерево мені ближче за 

1.Години 
спілкування 
«Життя в злагоді з 
природою». 
2.Випуск газет 
«Екологічна 
абетка»,«Екологіч-
ний вісник». 
3.Конференція 
«Екологічна етика 
– шлях виживання 
людства». 
4. Конкурс 
малюнків та 
плакатів «Мій 
голос я віддаю на 
захист природи». 
5.Диспут 
«Застосування 
косметичних 
засобів, 
алкогольних 
напоїв,медикамен- 
тів:ризик,чи 
користь?».  
6.Фотовиставки 
«Заповідні тери- 
торіїУкраїни», 
«Щедра осінь», 

Критерії Виховні досягнення 
Рівень сформованості 
здорового способу життя 
(духовного і фізичного) 

Розуміння та аналіз «Я-концепції». Імунітет до 
асоціальних впливів; готовність до виконання різних 
соціальних ролей. Вміння орієнтуватися та 
адаптуватися у життєвих ситуаціях; вміння 
розв’язувати конфлікти на основі толерантності, 
терпіння. Володіння навиками самовиховання. 
Визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.  
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вікторина 
«Жива і нежива 
природа» 
10. Виставка 
квітів «Який 
прекрасний цей 
світ, подивися». 
11. Конкурс 
виробів з 
природного 
матеріалу 
«Природа і 
фантазія». 
12. Ранок «Зима 
іде, новорічне 
свято веде». 

характером. Мова 
дерев» 

«Що ми 
залишаємо 
нащадкам?». 
 

Ставлення 
до праці 
 
 

1.Година мрій 
«Коли я 
виросту…». 
2. Виставка 
власних виробів 
«Місто веселих 
майстрів». 
3. Операція «Я 
черговий». 
4. Година 
спілкування 
«Ким я хочу 
стати». 
5.Година 
спілкування 
«Діло майстра 
величає». 
6. Екскурсія до 
медичної 
установи. 
7. Акція 
«Книжкова 
лікарня». 
8.Трудовий 
десант «Через 
річку, через гай 
іде хлопчик 
Помагай». 
9.Бесіди 

1.Години спілкування 
“Вчись учитись, щоб 
уміти трудитись». 
2.Трудові десанти 
3.Усний журнал «Всі 
професії важливі». 
4.Зустрічі«Професії 
важливі,професії 
найкращі». 
5.Екскурсії«Професії 
наших батьків», «Чим 
захоплюються люди?». 
6.Круглі столи «Моя 
майбутня професія». 
7.Тренінг «Здібності 
людини і професії». 
8.Диспути «Ким бути чи 
яким бути?», «Чи є 
професії 
найважливіші?». 
9.Колективне ігрове 
спілкування 
«Презентація світу». 

1.Диспут «Чи 
обов’язково бути 
студентом?». 
2.Конкурс творчих 
робіт «Дивотворні 
руки». 
3.Усний журнал 
«Професії нашого 
часу». 
4.Зустріч з 
працівниками 
місцевого центру 
зайнятості» 
5.Тренінг «Які 
риси та якості в 
собі слід 
виховувати, щоб 
стати хорошим 
фахівцем?». 
6. Година 
спілкування: « Чи 
готовий я до 
вибору професії?» 
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«Скільки 
коштує 
хвилина?», 
«Праця – 
джерело життя і 
головна його 
прикраса». 

Ставлення 
до 
мистецтва 
 

1. Бесіда 
«Абетка 
мистецтва». 
2. Екскурсія до 
музичної школи 
«Музика поруч 
з нами». 
3.Уявна гра-
мандрівка «У 
країну 
мистецтва». 
4. Бесіда 
«Мистецькі 
шедеври». 
5.Години 
милування 
природою 
«Осінній 
калейдоскоп», 
«Мороз-
чарівник», 
«Весна-красна», 
«Літні барви». 
6.Бесіда «В 
царині 
мистецтва». 
7. Екскурсія 
«Музичний 
фольклор 
рідного краю». 
8. Виставка 
малюнків 
«Краса природи 
рідного краю». 
9.Хвилини 
змистецтвом 
«Таємниця 
однієї картини» 

1.Години спілкування 
«Люби музику, вона 
облагороджує думки і 
почуття». 
2.КТС «Світ моїх 
захоплень». 
3.Конкурс юних 
талантів» Веселка» 
4.Свята «Вечорниці на 
Андрія», «Новорічний 
калейдоскоп». 
5.Години спілкування: 
«Чи розуміємо ми 
оперу?», «Чи потрібні 
нам музеї, виставки» 
6.Свято « Осінній бал»  
7.Усний журнал «Наш 
край у творах 
мистецтва». 
Турнір знавців музики 
«Музика, яку ми 
слухаємо» 

1.Година 
спілкування 
«Краса врятує 
світ». 
2. Вечір поезії 
«Так  
Ніхто не кохав»,  
3Година 
спілкування: 
 «Мистецтво, що 
звертається до 
серця». 
4.Проект 
«Вишиває осінь на 
канві зеленій 
золоті квітки». 
5.Колективне 
ігрове спілкування 
«П’ять хвилин з 
мистецтвом”. 
6.Музичний 
брейн- ринг. 
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Ставлення 
до себе  
 
 

1. Бесіди 
«Будьмо 
здорові, або 
пригоди 
маленьких 
зубчиків» , 
«Якщо хочеш 
бути здоровим - 
загартовуйся», 
«Чистота рук – 
запорука 
здоров’я » , «На 
кого ти хочеш 
бути схожим ?» 
, «Що таке 
хвороба та як її 
запобігти ». 
2. Спортивні 
змагання 
«Старти надій». 
3. Веселі 
естафети 
«Козацькі 
забави». 
4. Інсценізація 
та обговорення 
ситуацій 
«Завтрашній 
характер у 
сьогоднішньому 
вчинкові». 
5. Рольова гра 
«На кого я хочу 
бути схожим у 
житті» («Мій 
ідеал»). 
6. Свято 
«Цінності моєї 
родини». 
7. Ігрові 
програми 
«Еврика!», «Міс 
класу». 

1.Години спілкування 
«Що я маю знати, щоб 
зберегти своє здоров’я», 
«Твій режим дня». 
2. «Школа ввічливих 
наук» 
3. «Веселі старти». 
4.Бесіди з лікарями 
«Алкоголь та його 
наслідки», «Фізичне 
загартування школярів». 
4. Тренінги «Вміння 
знаходити себе в 
суспільстві»,«Дотриман-
ня шкільної етики». 
5.Міні-твори: «Коли я 
буду…», «Я люблю…», 
«Моє покликання». 
6.Рольова гра «Сам собі 
вихователь». 
7. Складання 
індивідуальних програм 
саморозвитку «Шлях до 
себе». 
8.Диспут «Здоров’я – це 
спадщина чи власне 
надбання?». 
9. Тренінги «Як стати 
лідером». 
 
 
  

1. Морально-
етичні бесіди 
«Зраджувати у 
дружбі, 
материнстві, 
батьківстві – 
мерзенне 
негідництво», 
«Поведінка 
старшокласників у 
громадських 
місцях». 
2. Тренінги 
«Джерела правди 
життя», 
«Зупинимо СНІД, 
поки він не 
зупинив нас». 
3. Агітбригада 
«Знати, щоб 
жити!». 
4. Години 
спілкування 
«Статева культура 
– основа сім’ї та 
усвідомлюваного 
батьківства”. 
«Українська сім’я 
основа міцності 
держави». 
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Ставлення 
до 
суспільства 
і держави 
 
 

1. Бесіда «Та 
земля мила, де 
мати народила».
2. Тематичний 
зошит «Ми 
українці» 
3. Гра подорож 
«У країні рідної 
мови». 
4. Бесіда 
«Великий дім – 
держава» 
5. Аукціон 
знань «Я живу 
у…» 
6. Вікторина 
«Чи знаєш ти 
свій край?» 
7.Конкурс 
малюнків «І 
живе калина на 
папері». 
6. Колективна 
творча справа 
«Свято нашого 
роду» 
7. Легенди мого 
краю (пошукова 
робота, конкурс 
малюнків) 
8. Екскурсія 
«Чим славна 
моя вулиця?» 
9.Заняття 
«Школа прав 
дитини». 

1.Години спілкування 
«Немає прав без 
обов’язків». 
2. Екскурсії 
«Сторінками історії», 
«В ім’я твого і мого 
життя». 
3. Бесіди «Символи 
України», «І синє небо, і 
жовте колосся», 
«Народні символи», 
«Мої права та 
обов’язки». 
4. Веселі старти 
«Козацькі розваги». 
5. Конкурс «Де 
найкраща земля?». 
6. Етнографічна 
вітальня «Люблю я свій 
народ, ціную його 
звичаї». 
7. «Мова рідна, слово 
рідне – хто їх забуває, 
той у грудях не 
серденько, тільки камінь 
має». 
8. Конкурс юних 
декламаторів «Любове 
моя – Вкраїно!» 
 

1. Години 
спілкування «Я – 
українець!», «Як 
уникнути 
насилля?» 2. 
Агітаційна 
бригада «Знати, 
щоб жити!». 
3. Брейн-ринги 
«Конституційні 
основи держави», 
«Історія та 
сучасність рідного 
краю». 
4. Тренінги» Мої 
права та 
обов’язки» 
5. Диспут 
«Активна життєва 
позиція: чи кожен 
її має?» 
6.Презентація 
«Презентуємо 
учнівське 
самоврядування». 
7.Турнір знавців 
історії «Політичні 
постаті України». 
 
 

Ставлення 
до людей 
 

1. Бесіда «Про 
справжню 
дружбу». 
Конкурс 
малюнків «Мій 
товариш». 
2.Ранок 
«Відкриваємо 
скриньку 

1.Години спілкування: 
«Маленька людина та 
великий світ». 
2. Акція «Милосердя» 
(допомога одиноким 
людям, інвалідам. 
3. Тренінг «Ні – 
шкідливим звичкам!». 
4. Випуск стінгазети «Я 

1. Морально-
етичні бесіди 
«Моральний ідеал 
і його місце в 
житті людини» 
2. Психологічний 
тренінг з культури 
спілкування “Я, 
ти, ми…». 
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добрих справ». 
3. Театральна 
вистава «Про 
дружбу». 
4.Щоденник 
«Мій день. Мої 
вчинки». 
5. Турнір 
«Лицарі, 
вперед!» 
6. Урок 
милосердя 
«Можу 
допомогти». 
7. Акція 
«Подаруй свято 
іншим». 
8. Тренінг «Як 
навчитися 
стримуватись». 
9. Міні-твір 
«Хочу і треба». 
10.Школа 
гарних манер. 

та моє здоров’я». 
5. Години спілкування 
«Що означає бути 
Людиною?», «Собори 
наших душ». 
5. Диспути «Чи кожна 
людина гідна поваги». 
6. Вечір «Батько і мати- 
два сонця гарячих». 
7. Колективні творчі 
справи «Жива газета», 
прес-конференція. 
8. Вікторини «Марафон 
ерудитів», «Три 
мудреці». 
 
 

3. Години 
спілкування 
«Мистецтво жити 
гідно. В чому воно 
полягає?», «Ідеали 
нового 
українського 
суспільства», «Що 
таке совість?». 
4. Акція 
«Милосердя». 
5. Свято «Уклін 
тобі низький, 
матусю!». 
6. Вечір «Всім! 
Всім! Всім! 
Новорічні вітання 
та побажання!». 
 
 
 

 
V. Індивідуальна робота з учнями 
 
 Діяльність класного керівника спрямовується на створення у класі 

сприятливого середовища для формування особистості учнів, педагогічне 
проектування та забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учня, по-
шук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впли-
ву на кожного школяра. 

Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника з 
учнями є: 

 вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і про-
цесу їх розвитку; 

 встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; 
 створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реаль-

них і потенційних можливостей учнів, задоволення соціальне цінних і 
особистісно значущих інтересів та потреб учнів; 

 вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та со-
ціального здоров’я учнів; 

 розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та 
педагогічного колективу; 
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 надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в 
адаптації до життєдіяльності класу, відносинах з учителем та іншими 
членами колективу навчального закладу, виконанні норм і правил 
поведінки у школі та поза її межами; 

 профілактична робота з учнями «групи ризику» (дітьми, які 
виховуються у дисфункційних сім’ях, схильні до правопорушень, 
вживають наркогенні речовини); 

 взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною та 
іншими службами навчального закладу з метою проектування індивіду-
альної траєкторії розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільне корис-
них ініціатив учнів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та 
фізичному становленні їх особистості; 

 сприяння вихованцям у діяльності з самопізнання, самовизначення і 
та саморозвитку; 

 діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного 
учня, ‘ облік їхніх особистих досягнень. 

Під час розробки плану класний керівник може використати 
прийоми й методи психолого-педагогічної діагностики, вивчення 
матеріалів медичного та психологічного обстеження учнів, складання 
індивідуальних характеристик вихованців, оформлення карти захоплень та 
інтересів учнів, їхніх батьків, ведення щоденника особистих досягнень 
учнів, визначення разом із вихованцем та його батьками найближчих 
перспектив розвитку, індивідуальні консультації та бесіди, педагогічний 
консиліум, створення ситуацій успіху та вибору, розробка та реалізація 
програми колекційної діяльності, організація занять гуртка «Пізнай себе» 
тощо. 

  
 VI. Робота з батьками 
 
Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця 

класного керівника з батьками, оскільки саме сім’я значно впливає на 
процес розвитку особистості дитини. Тому важливе і відповідальне 
завдання вчителя - зробити батьків активними учасниками педагогічного 
процесу. Вирішення даного завдання можливе за умови, якщо у плані 
роботи будуть відображені наступні напрями діяльності класного 
керівника з батьками: 

вивчення сімей учнів, яке дозволить вчителю краще пізнати дітей та 
їх батьків, зрозуміти стиль життя сімей, ознайомитись з домашніми 
умовами розвитку особистості дитини. Цей розділ відображається у плані 
роботи такими формами, як відвідування сімей учнів, анкетування, 
написання творів про сім’ю, конкурс творчих робіт «Моя сім’я», 
тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками, формування 
банка даних про сім’ю та сімейно-родинне виховання; 

педагогічна просвіта батьків, яка планується у відповідності з 
віковими особливостями дітей, цілями та завданнями навчально-виховного 
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процесу, конкретними проблемами, що виникають у ході спільної 
діяльності вчителя і батьків. Класний керівник включає у план лекції з 
педагогіки, психології, правознавства, етики, фізіології та гігієни; 
батьківські збори, тематичні консультації; педагогічні практикуми з 
розгляду різних ситуацій виховання дітей в сім’ї і школі; огляд популярної 
педагогічної літератури для батьків, обмін досвідом виховання дітей у 
сім’ї, день відкритих дверей тощо; 

забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного 
колективу, яке здійснюється класним керівником за допомогою залучення 
їх до спільного планування виховної роботи в класі, колективні творчі 
справи; свята, вечори, концерти, КВК; відвідування театрів, виставок, 
бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих 
робіт; дні здоров’я; допомога у ремонтних роботах та естетичному 
оформленні класної кімнати, участь у обладнанні кабінету, організації 
міні-гуртків і клубів; 

педагогічне керівництво діяльністю батьківської ради клас: вибір 
батьківської ради, допомога у плануванні та організації її діяльності, 
робота з сім’ями, які потребують педагогічної допомоги, установлення 
зв’язків з шефами, громадськістю; 

індивідуальна робота з батьками, яка дозволяє встановити 
безпосередній контакт з кожним членом сім’ї учня, досягти 
взаєморозуміння щодо пошуку шляхів впливу на розвиток особистості 
дитини. Це індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення 
перспектив та засобів розвитку учня, педагогічні консультації, 
індивідуальні доручення; 

інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і 
розвитку учнів, яке здійснюється класним керівником за допомогою 
тематичних та підсумкових батьківських зборів, індивідуальних 
консультацій, перевірки щоденників учнів, складання карт розвитку дітей, 
а також таблиць результатів їх навчальної діяльності, ведення щоденників 
спостережень за процесом розвитку учня або зошитів їх досягнень. 

  
 VII. Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі 
 
Вивчення може проводитися за напрямами: 
а) розвиток особистості учнів; 
б) формування класного колективу; 
в) рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу. 
Під час дослідження процесів, що відбуваються в класі, класному ке-

рівнику необхідно звернути увагу на такі важливі аспекти життя колекти-
ву, як: 

організація соціально значущої спільної діяльності; 
наявність пріоритетного (домінуючого) виду діяльності; 
активність і самореалізація учнів у спільній діяльності; 
стан емоційно-психологічних відносин; 
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стан ділових відносин; 
наявність зв’язків з іншими групами та окремими індивідами; 
розвиток учнівського врядування. 
У ході діагностичної діяльності вчитель може використовувати 

різноманітні прийоми та методи: педагогічне спостереження, соціологічне 
опитування (бесіду, інтерв’ю, анкетування), тестування, створення педаго-
гічних ситуацій, методи експертного оцінювання, індивідуального і гру-
пового самооцінювання, вивчення продуктів творчої діяльності учнів 
тощо. 

У технологічний арсенал класного керівника можна включити такі 
діагностичні засоби: ігри «Лідер», «Кіностудія», «Подорож морем 
захоплень»; тести «Розумне про життєвий досвід», «Задоволеність учнів 
шкільним життям», «Задоволеність батьків роботою навчального закладу»; 
анкету «Який у нас колектив»; конкурс малюнків «Я у своєму класі» тощо. 

 
ЗРАЗОК ТИЖНЕВОГО ВИХОВНОГО ПЛАНУ ЗОШ 

 
Травень 
04.05.-08.05. 2009 р. 

Ціннісне ставлення до людей 
 Тиждень «Вахта пам’яті»,  
« Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм» 
 
1. Години спілкування :« 9 травня -День Перемоги», « 10 травня – 

День Матері»  ( Класні керівники) 
 2.Класні години . Уроки мужності до Дня Перемоги : 
- « І за життя йшли на смерть» ( 2-4 класи)  
- « Подвиг непідвладний часу»,(5-6 класи) 
- « Тих днів не змеркне слава»,( 7-8 класи) 
- « Пам’ять серця»,(9-10 класи)  
- Екскурсії до музею бойової слави. 
 - спортивна естафета, присвячена Дню Перемоги; 
 - товариська зустріч з футболу. 
3.Чистий четвер. 
4.Робота піонерських загонів «Волонтер». Допомога пристарілим 

упорядковувати присадибні ділянки. Акція «Грані добра» 
5. Газета « Шуга» оголошує конкурс : 
- на кращий поетичний твір до дня Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні; 
- на кращий прозовий твір до дня Матері.  ( Смик Н.М., Стрельченко 

А.В., Степаненко О.І.) 
6. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.  ( Учителі 

предметниками) 



 

 191

7. Готуємось на наступний тиждень до виставки – вернісажу 
дитячих малюнків ( 2-4 класи), вишиванок, аплікацій ( 5-8 класи) до 
Дня матері. 

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ОРЖИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ст.  
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Документація та звітність класного керівника 
Класний керівник працює з такою документацією. 
1. Класний журнал. 
2. План виховної роботи з класним колективом. 
3. Щоденник класного керівника в довільній формі. 
4. Особові справи учнів. 
5. Психолого-педагогічні карти вивчення особистості учня (за 

необхідністю). 
6. Протоколи батьківських зборів. 
7. Щоденники учнів. 
8. Папки з розробками виховних заходів, з підсумками со-

ціально-психологічних досліджень у класі тощо. 
Робота з документами 
Циклограма діяльності класного керівника протягом року 
Щоденно 
1. Проводити індивідуальну роботу з учнями. 
2. Організовувати харчування. 
3. Проводити бесіди з дітьми, що запізнюються. 
4. Організовувати чергування у класі. 
Щотижня 
1. Перевіряти стан учнівських щоденників. 
2. Проводити заходи згідно з планом. 
3. Спілкуватися з батьками, шкільним лікарем, учителями - 

предметниками. 
4. Проводити роботу з активом класу, бесіди з попередження 

травматизму, години спілкування. 
Щомісяця 
1. Відвідувати уроки у своєму класі. 
2. Консультуватися зі шкільним психологом. 
3. Проводити роботу з батьківським комітетом. 
4. Вирішувати господарчі проблеми. 
5. Відвідувати учнів (у разі необхідності) удома. 
6. Проводити батьківський лекторій. 
Раз на два місяці 
1. Оформляти класний журнал. 
2. Відвідувати семінар класних керівників.  
 
 
 Рекомендована література 
1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. — Кн. 1: Особистісно 

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 
2003.  

2. Білоус Д. Диво калинове: Вірші: Для мол. та сер. шк. віку/Худ. О. І. 
Кошель. — К.: Веселка, 1988.  

3. Ващенко Г. Твори. — Том 4: Праці з педагогіки та психології. — К.: 
Школяр-Фада ЛТД, 2000.  
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4. Весняні свята / Упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. — К.: Шк. світ, 
2007.  

5. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. 
/ К. І. Чорна та ін.; За ред. К. І. Чорної. — К.: Богдана, 2005. 

6.  Виховні бесіди: 9-11-ті класи /Упоряд. Л. Шелестова, Ю. Царенко. — К.: 
Ред. за гальнопед. газет, 2004. 

7.  Виховні бесіди: 5-8-мі класи / Упоряд. Л. Шелестова, Ю. Царенко. — К.: 
Ред. Загальнопед. газет, 2004. Виховні технології / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. — К.: 
Ред. загальнопед. газет, 2004. 

8. Владимирська Г., Владимирський П. Мистецтво ігрового виховання. — 
Тернопіль: Богдан, 2006. Вміємо учитися — любим веселитися: сценарії виховних справ 
// Початкова освіта (Шкільний світ). — Серпень 2006. — № 30-31.  

9. Години спілкування в 9-11-х класах /Упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко. — 
К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.  

10. Дєм'янюк Т. Д. Організація виховного процесу в сучасному 
загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. — Суми: ТОВ 
Видавництво «Антей», 2006.  

11. Єрмаков І. Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. — 
X.: Вид. група «Основи», 2006. 

12. Кириченко В. Виховний простір як результат становлення та ресурс 
розвитку виховної системи навчального закладу // Практика управління закладом 
освіти, №2, лютий 2008.  

13. Клименко В. Механізм творчості: чим його розвивати // Шкільний світ. 
— Липень 2002. 

14. Мовчун А. І. Абетка моральності: Що в характері твоїм? / А. І. Мовчун, 
Л. В. Мовчун. — К.: Навчальна книга, 2004. 

15. На свято з радістю йдемо: Збірник сценаріїв // Шкільний світ. — Липень 
2004. — № 27-28. 

16. Оржеховська В. М., Габора Л. І. Збереження репродуктивного здоров'я 
неповнолітніх: Навч.-метод, посібн. — К.: Тов. «ХІК», 2004. 

17. Піньковська Е. А. Духовне материнство. — Фастів: Поліфаст, 2006. 
18. Покажчик матеріалів на допомогу вчителю, класному керівнику для 

підготовки сценаріїв шкільних свят // Сільська школа України. — Липень 2005. — № 19-
20. — Спецвипуск. 

19. Положення про класного керівника навчального закладу системи 
загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки 
України. — 2000. — № 22. 

20. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики 
виховання / Упоряд. Г. І. Іванюк; За ред. М. Ю. Красовицького. — К. — Івано-Франк.: 
Плай, 2000. 

21. Професійне самовизначення старшокласників: Метод, посіб. / Упоряд. Л. 
Шелесто-ва. — К.: Вид. дім. «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. 

22. Рухливі, веселі, винахідливі. Дитячі ігри та розваги / Упорядник Г. М. 
Аксельруд. — К.: Богдана, 1995. 

23. Свириденко С. Навчаємо бути здоровими: Позакласна робота: 5-9-ті 
класи. — К.: Шкільний світ, 2007. 

24. Свята у школі: Сценарії // Шкільний світ. — Липень 2006. — № 25-28. 
25. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч. І /Укладачі: Є. М. 

Бачинська, Ю. М. Половинчак, Н. В. Яременко. — Біла Церква, 2003. 
26. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч. II/Укладачі: Є. М. 

Бачинська, Ю. М. Половинчак, Н. В. Яременко. — Біла Церква, 2003. 
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27. Система громадянського виховання в школі / Упоряд. Ж. Сташко. — К.: 
Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. 

28. Сценарії народних свят / Упоряд. Л. Курінчук. — К.: Редакції 
загальнопедагогічних газет, 2003. 

29. Сценарії шкільних свят // Сільська школа України. — 2006. — № 19-21. 
30. Федорченко Т. Є., Тарасова Т. В. Кроки до здоров'я: Навч.-метод, посіб. 

— Вид. друге, доп. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2005. 
31. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків (за 

проектом «Діалог»): Навч. посіб. /О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова, Н. О. Бе-
резіна, М. М. Галябарник, С. В. Кириленко. — 3-тє вид., переробл. і доп. — К.: Вістка, 
2006. 

32. Шкільні свята // Сільська школа України. — Липень 2005. — № 19-20.  
33. Яременко Н. В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. — Фастів: 

Поліфаст, 2007. 
34. Яременко Н. Клуб інтелектуальних ігор. — К.: Вид. дім «Шкільний світ»: 

Вид. Л. Галіцина, 2005. 
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ДОДАТОК 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Академія педагогічних наук України 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ 
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України 

 
Програма 

 
 
 

Затверджена наказом МОН України 
Від 17 грудня 2007 р. №1133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2007 
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Керівник проекту та автор  
концептуальних засад – Бех І.Д., директор Інституту проблем 

виховання АПН України, доктор психологічних наук 
Наукові консультанти: Байбара Т.М., Журба К.О., Киричок В.А., 

Оржеховська В.М.  
Експертна група: 
Жебровський Б.М. – Перший заступник Міністра освіти і науки 

України, голова  
Бех І.Д – директор Інституту проблем виховання АПН України, 

доктор психологічних наук, заступник голови  
Кононенко П.П. – директор Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України, доктор філологічних наук, заступник 
голови  

Члени експертної групи: Березіна Н.О., Вербицький В.В., Журба 
К.О., Оржеховська В.М., Панок В.Г., Рудакова З.М., Рудковська Р.А., 
Сазоненко Г.С., Свирська Т.І., Сікан Н.Б. 

Авторський колектив проекту:  
 Бабич В.М. (Київ) 
 Виноградова Т. В. (Донецьк) 
Гавриш Н. П. (Рівне) 
Глазунова Л.М. (Київ) 
Драган О.А. (Київ) 
 Зінченко С.В. (Київ) 
Куриш О.С. (Тернопіль) 
Садова Е.С.(Дніпропетровськ) 
Яременко Н.В., (Київська область) 
Координатори: Демчишин М.С., Павленко Л.І., Ївженко Ю.В. 
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ЗМІСТ 
 
І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСНОВНИХ ОРІЄНИРІВ 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

 
ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
ІІІ. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ 
Початкова школа 
Основна школа 
Старша школа 
 
ІУ. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  
  
Початкова школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Основна школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Старша школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
2. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 
 
Початкова школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Основна школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Старша школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 
Початкова школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Основна школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
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Старша школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
4. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 
Початкова школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Основна школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Старша школа 
Виховні досягнення 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
 
5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА 
 Початкова школа  
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Основна школа 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Старша школа 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
6. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ 
Початкова школа  
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Основна школа 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
Старша школа 
Тематичний зміст виховної діяльності  
 
У. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
  
1. Розвиток нормативно-правової бази 
2. Робота з керівними і педагогічними кадрами 
3. Наукове забезпечення 
4. Програмно-методичне та інформаційне забезпечення 
5. Взаємодія органів управління освітою з неурядовими і громадськими 

організаціями 
 
УІ. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Рекомендований перелік питань для самостійного опрацювання в процесі 

реалізації Програми 
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РОЗДІЛ І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСНОВНИХ 
ОРІЄНТИРІВ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12-Х КЛАСІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
УКРАЇНИ 

 
Процес становлення незалежної демократичної України з її праг-

ненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає 
всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті 
цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та 
духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому 
мета сучасного освітнього процесу — не тільки сформувати необхідні 
компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, ай формувати 
громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально 
зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя. 

У глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втрачати 
свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, 
повагу до його духовних, моральних і культурних надбань. Незалежно від 
своєї національності та світогляду учень має змогу дізнатися про духовне 
коріння української нації, моральні традиції інших національностей, які 
складають єдиний народ України. Засвоєння основ знань про традиційні 
духовні, моральні і культурні цінності, про духовну культуру української 
та інших національностей, які живуть в нашій державі, сприятиме 
взаємному порозумінню, консолідації українського народу, вихованню 
поваги до кожного, а також тих, хто має відмінні погляди.  

Філософія і методологія освіти виконують важливу роль у справі 
формування свідомості молодого покоління. Та для різнобічного і 
гармонійного розвитку зростаючої особистості треба, щоб освітній процес 
будувався не тільки на науковому осмисленні дійсності, а й на духовних, 
моральних і культурних цінностях українського народу і всього людства. 

 
Духовно-моральний стан суспільства  
Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища 

цінність. Головною тенденцією виховання стає формування системи 
ціннісного ставлення особистості до соціального і природного ч довкілля 
та самої себе. Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів 
учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне вільного 
саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля 
якого спрямовуються на моральний саморозвиток особистості; держави, 
зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними 
забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. 

Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випе-
реджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має 
стати засобом відродження національної культури, зупинення соціальної 
деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей — совісті, 



 

 200

патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої 
ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності 
дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві. 

Нині значно розвинулись громадянські цінності виховання, освітні 
заклади стали відкритими для батьків, громадських організацій. 
Розширюється кількість суб'єктів виховного впливу, узгоджуються їхні дії. 
Успішно здійснюються всеукраїнські заходи й акції з активізації моральної 
позиції дітей та учнівської молоді. 

Стан духовної культури і моралі суспільства як у світі, так і в Україні 
викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком 
прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, 
моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну 
соціальну проблему. 

Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, 
загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних 
процесів і явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, 
неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — «втеча молоді від 
реальної дійсності» в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп'ютерне 
середовище. 

Духовні чесноти українського народу втрачають свою дієвість. 
Упродовж останнього десятиріччя зруйновано традиційні для українців 
цінності, які гармонізують відносини людини з суспільством. Для 
досягнення матеріального життєвого успіху як головної мети 
пропагуються аморальні засоби. Це спричиняє загальну кризу моральності. 

Сучасна психолого-педагогічна наука вважає джерелом мотивації 
вчинків людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх цінностей. У 
психічно здорової людини ця система має три рівні: на нижчому рівні — 
особисті та матеріальні цінності (власні потреби, задоволення); на 
середньому — культурні цінності (мистецтво, наука, загальнонародні 
надбання, правопорядок); на вищому — духовні цінності (ідеали, ціннісні 
настанови, обов'язок перед суспільством).  

 Соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, 
призводять до деформації системи цінностей у доволі значної кількості 
громадян України. Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні І. 
цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і 
задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, сприйняття 
молоддю гедоністичних настанов, раннє статеве життя ведуть до 
формування особистості, котра не здатна створити міцну сім'ю, народити і 
виховати дітей. Як наслідок — поглиблюється демографічна криза. 

Складні проблеми постали перед інститутом сучасної сім'ї. Діти, які 
виростають у неблагополучних сім'ях, недостатньо соціально зрілі, 
агресивні, а тому адекватно не сприймаються однолітками, що утруднює 
їхній особистісний розвиток. 
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Мета та принципи виховання 
Метою виховання є формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 
громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх 
ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. 

У процесі привласнення особистістю вироблених людством 
морально-духовних цінностей коригується її потребнісна, когнітивна та 
діяльнісна сфери. Загальній меті виховання підпорядковується спеціально 
спроектована система супідрядних, поетапно конкретизованих цілей за 
напрямами виховання, сконцентрованих на ч вихованні цінностей 
природи, культури, соціальних цінностей та цінностей «Я». Послідовне 
досягнення цих цілей дедалі більше наближає вихователя до мети як 
ідеального образу вихованої особистості. 

 
Основні принципи виховання  
Принцип національної спрямованості. Передбачає формування 

національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого 
народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантне 
ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні. 

Принцип культуровідповідності. Вихованець і педагог спільними 
зусиллями перетворюють зміст історичного морально-етичного досвіду 
людства на систему відкритих проблем. Така проблематизація моральної 
культури слугує джерелом особистісного розвитку дитини, умовою 
засвоєння нею загальнокультурних надбань, а саме виховання 
здійснюється як культурологічний процес, формування базису культури 
особистості. 

Принцип цілісності. Виховання організується як системний 
педагогічний процес; спрямовується на гармонійний та всебічний розвиток 
особистості, формування в неї цілісної картини світу. Передбачає 
наступність в реалізації напрямів та етапів виховної роботи на різних 
освітніх рівнях: охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської 
молоді; здійснюється різними соціальними інститутами, а також у 
навчальній та позанавчальній діяльності. 

Акмеологічний принцип. Вихователь будує виховний процес так, щоб 
вихованець засвоїв найвищі морально-духовні цінності; створює умови для 
оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її 
індивідуальних можливостей і здібностей. Напрями виховної роботи 
втілюються у відповідних результатах — міцно й органічно засвоєних 
загальнолюдських і національних цінностях, стратегії життя, яка 
передбачає постійний рух до здійснення нових, соціально значущих 
задумів; формування умінь долати труднощі, прогнозувати наслідки своїх 
учинків; здатності свідомо приймати рішення. 

Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Учасники виховного процесу 
є рівноправними партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до 
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поглядів один одного, визнають право на відмінність, узгоджують свої 
позиції. Вихователь уникає жорстких приписів, не ставиться до вихованця 
як до пасивного об'єкта своїх впливів; зважає на його психічний стан, 
життєвий досвід, систему звичок і цінностей; виявляє емпатію, вдається до 
конструктивних та продуктивних виховних дій; схильний до творчості та 
педагогічної рефлексії. 

Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку 
особистості. Вихователь зосереджує свою увагу на дитині, бере до уваги 
її вікові та індивідуальні особливості, не форсує її розвитку, задовольняє 
фундаментальні потреби дитини (у розумінні, визнанні, сприйнятті, 
широкому ставленні до неї); виробляє індивідуальну програму її розвитку; 
стимулює розвиток в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, 
діяльності, життєвого вибору. 

Принцип особистісної орієнтації. Означає, що загальні закони 
психічного розвитку проявляються у кожної дитини своєрідно і непо-
вторно. Педагог культивує у зростаючої особистості почуття самоцінності, 
впевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх 
здібностей; не обмежує її в правах почуватися індивідуальністю; виробляє 
оптимістичну стратегію розвитку кожного вихованця; спрямовує зусилля 
на розвиток світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної 
сприйнятливості, довільної поведінки, базових якостей особистості. 

Принцип превентивності. Держава, виховні інститути здійснюють 
профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, 
допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального 
середовища. При цьому має бути забезпечена система заходів 
економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 
інформаційно-освітнього характеру з формування позитивних соціальних 
настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин та різним проявам 
деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок 
безпечних статевих стосунків. 

Принцип технологізації. Виховний процес передбачає науково 
обгрунтовані дії педагога та відповідно організовані ним дії вихованців, 
підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних 
цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку 
особистості та ведуть до кінцевої мети виховання. Побудований таким 
чином виховний процес має ознаки проективності, певною мірою гарантує 
позитивний кінцевий результат. 

Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як 
важлива складова системи взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне 
поєднання є запорукою ефективного виховного процесу. 

 
Зміст виховання 
Сучасний зміст виховання в Україні — це науково обгрунтована 

система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна - 
сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її 
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ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, 
самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із 
загальновизначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей 
особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, 
політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. 

Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до 
українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, 
усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому 
володінні української мовою. Національна самосвідомість — це особиста 
ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до 
праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних 
цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки; система вчинків, які 
мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед 
своєю нацією. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні 
особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів 
та державної влади. Політична культура — це політична компетентність 
(наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, 
принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу 
систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до 
держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в 
ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає 
поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість 
інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх 
цінностей, традицій, мови, вірувань; уміння виважено поступатися своїми 
інтересами на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської 
злагоди. 

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності 
особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, 
справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до 
іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, 
обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; 
вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, 
протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної 
вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, 
єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом 
життєвої позиції. 

Характер ставлення особистості до соціального довкілля змінюється 
з віком. У молодшому шкільному віці дитина оволодіває елементарним 
умінням та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, 
запобігання та мирного розв'язування конфліктів; здатністю брати до уваги 
думку товаришів та опонентів; орієнтацією на дорослого як носія 
суспільних еталонів та морального авторитета. У підлітковому віці зростає 
цінність дружби з однолітками, відбуваються емансипація від 
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безпосереднього впливу дорослих, розширюється сфера соціального 
спілкування, засвоюються суспільні цінності, формуються соціальні 
мотиви поведінки, виникає критичне ставлення до людей як регулятор 
поведінки. У юнацькому віці збільшується кількість виконуваних 
старшокласником соціальних ролей, зростають вимоги до відповідальності 
за дії та вчинки, формуються мотиви самовизначення, вдосконалюється 
вміння керуватися свідомо поставленою метою, зростає роль самостійних 
форм діяльності: формується суспільна активність. 

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного 
виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в 
житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до 
збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності 
особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці 
споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до 
порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні 
протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній 
участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні 
природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному 
екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована 
на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого 
розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних 
чинників розвитку. 

Ставлення вихованців до природи має специфічні вікові особливості. 
Молодшому шкільному віку властиве непрагматичне ставлення, що 
грунтується на суб'єктифікації, коли природні об'єкти стають «значущими 
іншими»; посилюються мотиви спілкування з природою. Для підліткового 
віку характерне ставлення до природи як до об'єкта охорони, а не користі. 
Наприкінці цього віку виникає «об'єктна» настанова користі. При цьому 
виявляється суперечливість у ставленні до природи: прагматичні 
настанови декларуються природоохоронними мотивами. Юнацькому віку 
властиве об'єктно-непрагматичне ставлення до природи, що грунтується на 
естетичній настанові. 

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте-
тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі 
естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, 
якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких 
знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити 
власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу 
діяльність у мистецькій сфері. 

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої 
особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити 
власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля 
як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою 
елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття 
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художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на 
світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості. 

Використовуючи мистецтво як основний чинник естетичного 
виховання, педагог враховує вікові особливості школярів: відкритість учнів 
початкової школи до сприймання художніх творів, їхню емоційну 
мобільність та готовність з насолодою виконувати творчі завдання; 
концентрацію підлітків на пізнанні свого внутрішнього світу, а отже, 
використанні мистецтва як засобу духовного становлення, що проходить 
шлях від почуттєвого сприймання до осмислених естетичний дій; 
усвідомлення старшокласниками (вік, коли почуття набувають якісно 
нового характеру, переживання стають змістовнішими і доволі глибоко 
впливають на емоційне сприйняття життя) того факту, що мистецтво 
безпосередньо пов'язано з життям народу, його культурою. 

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту 
виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та 
учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в 
трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; 
розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх 
розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й 
самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності 
як базової якості особистості. 

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає 
у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної 
діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю 
загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, 
планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально 
розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати 
процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи. 

Основним завданням молодшої школи є формування в учнів 
уявлення про важливість праці для суспільства і для кожного з них. 
Педагог ознайомлює учнів з різними видами праці, з світом професій та 
якостями особистості, потрібними сучасному працівникові. Трудове 
виховання учнів основної школи — це розвиток свідомого ставлення до 
праці, знайомство з працею людини у різних галузях ; економіки, 
формування вмінь працювати у колективі, на становлення професійних 
інтересів, творення реального образу «Я». Одним із результатів трудового 
виховання і професійної орієнтації на цьому етапі є вибір учнем напряму 
майбутньої трудової діяльності та відповідного йому профілю навчання у 
старшій школі. Головними завданнями навчально-виховної роботи з 
старшокласниками є формування в них здатності до усвідомленого вибору 
майбутньої ; професії, розвиток загальнотрудових та професійно важливих 
якостей особистості. 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої 
особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та 
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соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та 
учнівської молоді активної життєвої позиції. 

Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» — це вміння осо-
бистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток 
рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, 
функціональну спроможність, здатність відновлювати сили після 
фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні 
навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про безпеку 
власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок. 

Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» передбачає . 
вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного 
внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, 
життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити 
зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої 
позитивні і негативні якості, сприяти формуванню в неї реалістичної «Я»-
концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної 
самокритичності. 

Ціннісне ставлення до свого соціального «Я» виявляється у таких 
ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов 
життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого . статусу в 
соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; 
вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до 
інших людей. 

Характер ціннісного ставлення особистості до себе істотно 
змінюється з віком. У молодшому шкільному віці розвивається рефлексія, 
формується вміння оцінювати себе як предмет змін. У підлітковому віці 
формується прагнення до самоствердження, з'являється хворобливе 
переживання неуспіху, зростає роль самооцінки в регуляції поведінки. У 
юнацькому віці актуалізується потреба у самовизначенні, оцінці своїх 
здібностей і можливостей; виникає процес визначення сенсу життя та 
свого місця в ньому. 

 
Культурно-національні чинники виховання 
Найбільш ефективним завжди вважалося виховання на прикладах 

життєдіяльності батьків (історії роду, що органічно контамінує з історією 
народу), навколишньої природи, розкриття секретів і величі національно-
державної мови, культури, міжнародної ролі і місії Батьківщини, видатних 
здобутків її славних синів і дочок у всіх сферах світового поступу, зокрема 
— педагогіки, починаючи від авторів літописів, Ярослава Мудрого, 
Митрополита Іларіона і Володимира Мономаха, Ю. Котермака і Г. Русина, 
П. Сагайдачного і Б. Хмельницького, Л. Барановича, Ф. Прокоповича, Г. 
Сковороди, Т. Шевченка, М. Максимовича і В. Каразіна, Ю. Федьковича, 
М. Шашкевича, О. Потебні, П. Юркевича і М. Драгоманова, Б. Грінченка, 
І. Франка і М. Грушевського, К. Ушинського і С. Русової, С. Сірополко, Г. 



 

 207

Ващенка і В. Яніва, А. Волошина і О. Шаяна, Д. Чижевського, Ю. Бойка-
Блохіна, Ю. Шевельова і В. Сухомлинського. 

Маємо бачити й усвідомлювати світ, таємниці життя і рух до нього 
через найголовніші етапи, закономірності, особливості, інтереси, уроки 
життя та розвитку рідної Батьківщини — органічно пов'язаної з світовою 
еволюцією ще з найдавніших епох та формацій, коли вона була активним 
суб'єктом розвитку світової цивілізації та культури. 

Першими вчителями дітей є їхні батьки (члени роду). Тому й 
виховний процес має починатися з виховної роботи педагогічних 
колективів з батьками; з роз'яснення батькам та усвідомлення ними 
сутності й ролі матері та батька, природи і прав дитини; розуміння того, 
яку роль відіграє в житті немовляти (дитини) особистий приклад батьків: і 
в сімейно-родових стосунках, і в ставленні до їхніх батьків, до історії 
народу, до рідної природи, мови, культури, нації і держави; до принципів і 
норм поведінки, праці та побуту; зрештою — до процесу власного 
навчання й громадянсько-культурного зростання, бажання й уміння 
виховувати дітей. 

Найвищою турботою вихователів є дитина; метою і мірою успіху 
діяльності педагогів — міра фізично-духовного, ідейно-культурного, 
політичного розвитку дітей (учнів, студентів) як свідомих носіїв інтересів 
громадянського суспільства. 

Визначальною постаттю навчальних закладів був, є і буде ВЧИТЕЛЬ. 
Найпершою рисою (якістю) кожного вчителя має бути вроджена 

любов до дитини та природний нахил до виховання, до синтезу народної й 
академічної педагогіки. 

Народну педагогіку упродовж тисяч років творили люблячі матері, 
батьки (бабусі та дідусі), які заради щастя дітей самі ставали взірцями 
праці й культури (побутової, виробничої, суспільних відносин, ставлення 
до природи, рослинного і тваринного світу, слави далеких і близьких 
предків), людяності і громадянського сумління, совісті й честі, вміння 
матерів берегти і множити культурні традиції, родинний добробут, сім'ю 
як основу держави, а батьків мужньо й жертовно захищати і рід, і 
Батьківщину та славу і будучину своєї етнонації, держави, мови, культури, 
активну роль народу в світовому розвитку. А всім разом — творити освіту 
й науку, мистецтво високої гуманістичної правди й краси, незрадливої 
любові та вірності національним святиням, і тим самим творити загально-
людські цінності. 

Великою скарбницею народної педагогіки стали «Велесова книга», 
міфологія і фольклор як утілення загальнонародного досвіду, мудрості, 
моралі, етики поколінь. 

Втіленням єдності народної й державницької педагогіки стало 
«Поучення дітям» Володимира Мономаха. Природно, що його педагогіка 
стала і синтезом грецько-еллінських, візантійських, римських, англійських 
виховних традицій, і вершиною вітчизняної суспільно-політичної думки, а 
завдяки цьому — вершиною всієї тогочасної європейської педагогіки. 
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Думки про роль людини та роль своєї держави в загальносвітовому 
процесі визначають і принципи виховання митрополита Іларіона та Кирила 
Туровського, церковної і військової тогочасної еліти, літописців Київської 
держави. 

Переконливі приклади тому — «Літопис Аскольда», «Повість 
минулих літ» і Галицько-Волинський літопис з їх провідною ідеєю: 
розкрити поколінням «як виникла руська земля, хто в ній першим почав 
урядувати та як руська земля постала». Бо хто не знає свого минулого, той 
приречений не знати щасливого майбутнього, шляхів до нього. 

Для відповіді на питання автори використовують і міфологію, Біблію 
та фольклор; і інформацію про мало не всі зарубіжні країни, — однак в ім'я 
виховання людини — громадянина Київської держави усе те подано через 
призму зародження, становлення, розвитку своєї Батьківщини — суб'єкта й 
об'єкта світового процесу. 

 
Технологія виховного процесу 
Зміст та організацію виховного процесу визначає його мета як 

очікуваний ідеальний результат. Кінцева мета виховання поетапно 
конкретизується, виділяються проміжні виховні цілі, проектуються дії 
педагога й вихованців, орієнтовані на досягнення виділених цілей. 

Технологічний підхід дає змогу активізувати, інтенсифікувати 
процес виховання, наблизити його до оптимального. Технологія є основою 
сучасного виховного процесу, оскільки як форма виховного впливу 
характеризується високою наукоємністю і цим самим оптимізує його. 

Особистісне долучення вихованців до спільної з вихователем 
діяльності у процесі застосування сучасних виховних 
технологійздійснюється через розв'язання соціально-моральних завдань, 
що ставлять вихованців в умови свідомого вибору і практичної реалізації 
особистісної позиції, стилю поведінки. 

Технологія виховного процесу з поєднанням педагогічних приписів, 
здійснюваних на рівні етапів та дій суб'єктів, з широкою варіативністю 
операціональної структури суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Водночас вона є 
проявом індивідуальної майстерності педагога за умов використання ним 
оптимальних форм, методів та прийомів впливу на розвиток особистості. 

Процес виховання окрім власне наукового підходу складається з 
творчих актів, засадами яких є відчуття вихователем конкретної життєвої 
ситуації, його тактовність. Ця особливість виховної діяльності має 
переваги у ситуаціях екстремальних, недостатньо детермінованих, 
плинних, змінних. 

Складовими виховних технологій є форми організації та способи 
виховання. Процес виховання здійснюється у певних організаційних 
формах (індивідуальні, групові, колективні, масові). Сфера виховання є 
відкритою до пошуку альтернативних способів виховання. 
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Використання виховної технології є завжди вибором стратегії, прі-
оритетів, системотвірних чинників взаємодії вихователя і вихованців, а 
також вибором тактики та стилю виховної роботи з ними. 

Високий суб'єктивний компонент виховних технологій, пріоритет 
унікальності кожної особистості вимагає відповідального ставлення до 
технологізації виховного процесу, високого професіоналізму педагога. 

 
Виховний простір розвитку особистості 
Головне завдання сьогоднішньої практики — створення виховного 

простору. Виховний простір — це не тільки середовище, а й духовний 
простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток 
особистості. У ньому має бути представлений весь комплекс цінностей 
культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, 
життєвих виборів особистості, котра само-реалізується у різних виховних 
середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих 
майстерень тощо).  

Основні вимоги до створення виховного простору 
 •психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й 

внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче 
розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи 
позитивні; 

• відкритість соціуму — діяти у співпраці з сім'єю, громадськістю; 
• залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особис-тісних 

життєвих проблем — формувати досвід громадянської поведінки; 
•розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного 

процесу;•спонукання школярів до самостійного розв'язання власних 
життєвих проблем у нестабільному суспільстві; 

•життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість 
облаштувати власне життя, творити колективні і міжособис-тісні 
взаємини; 

• педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними осо-
бливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, 
здатність до взаємодії; 

•педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих 
проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їх особистісної 
недоторканості і безпеки; 

• самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній 
сферах її життєдіяльності. 

 
 Структура виховної моделі національного виховання 
Виховна система — це цілісний організм, який виникає у процесі 

інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх 
діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), 
що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню 
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своєрідного, за визначенням К. Ушинського, «духу школи» Серцевиною 
виховного процесу є особистість — її нахили, здібності, потреби, інтереси, 
соціальний досвід, самовідданість, характер. 

Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв'язок 
впливів: родини; вчителя; соціальних об'єктів; довкілля (освітнього 
простору). 

Родина, її цінності є складниками суспільства, яке будується на 
родинних принципах співжиття, дбайливого ставлення до дитини на тих 
чинниках, що допомагають розкрити її творчий потенціал. 

Залучення до співпраці управлінської, духовної, культурно-
мистецької еліти та громадських інституцій створює унікальне середовище 
координації та інтеграції всіх ланок виховної системи. 

Розуміючи українську національну систему виховання як самобутнє і 
водночас споріднене з вселюдським культурно-історичне явище, 
акцентуємо увагу на усвідомленні педагогами кінцевого результату своєї 
праці — виховання свідомого громадянина, патріота. 

 

 
Організаційно-структурна модель виховання 
Реалізація сучасних технологій виховної роботи на практиці мож-

лива на основі проектування розвитку особистості. Таким чином від-
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бувається перехід від «педагогіки заходів» до педагогіки формування 
особистісних рис і якостей. У цьому підході (див. таблицю) основними 
елементами розвитку особистості виступають: вікові особливості дитини 
(1); власне зміст виховної діяльності як спільної діяльності вихователя і 
вихованця (2); та основні очікувані результати на певному етапі вікового 
розвитку, що складаються з трьох основних елементів, — набуті знання і 
цінності (3), сформовані ставлення до себе, оточуючого природного і 
соціального світу (4), життєві компетентності (5), тобто можливість діяти у 
конкретній життєвій ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та 
знань. 

 
 Структура планування та оцінки      

       ефективності виховання 
 

Вікові 
особливості 
дитини 

Зміст виховної 
діяльності Критерії 

Виховні 
досягнення 
учнів 

Життєві 
компетентнос
ті 

1 2 3 4 5 
     
 
Такий підхід дає можливість оцінити ефективність проведеної 

виховної роботи на кожному віковому етапі розвитку вихованця. Оцінка 
здійснюється через порівняння очікуваних результатів виховної роботи з її 
реальними результатами. При цьому стає можливою оцінка ефективності 
виховання як окремої особистості, так і класу та школи в цілому. 

 
РОЗДІЛ II. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті націо-

нальної та загальнолюдської культур, охоплює весь навчально-виховний 
процес, грунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує 
інтереси особистості, суспільства, держави та нації. 

Нині особливо актуальним є фундаментальне методологічне 
положення видатного українського психолога Г. С. Костюка про те, що 
виховувати — означає проектувати поступове становлення якостей 
особистості та керувати здійсненням накреслених проектів. 

Програма виховання є результатом проектно-цільової діяльності, що 
враховує найважливіші компоненти навчально-виховного процесу, а саме: 
діагностування; визначення й обгрунтування педагогічних завдань; 
моделювання і прогнозування; проектування і планування, організацію 
різних видів діяльності з учнями; моніторинг динаміки рівня життєвої 
активності вихованців; корекцію (самокорекцію) та регуляцію 
(саморегуляцію) відхилень у їхньому розвитку; аналіз та прогнозування 
виховних ситуацій. 
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Програмою передбачається залучення учнів до різних форм творчої 
та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, 
трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, 
культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години 
дозвілля, тобто у позакласний час. 

  
 Метою Програми є створення цілісної моделі виховної системи на 

основі національних та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для 
проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних 
закладах України. 

 Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких 
завдань:  

 • дотримання принципів виховання, визначених концептуальними 
засадами національної програми; 

• організація виховного процесу в класному колективі та з батьками 
на засадах проектної педагогіки; 

• створення програми виховання для кожного класу з урахуванням 
індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а 
також результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та 
духовного розвитку учнів; 

• змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових 
особливостей учнів; 

• задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних 
потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, 
самоактуалізаціі) в умовах загальноосвітнього навчального закладу; 

• реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, 
діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до орга-
нізації виховного процесу в шкільному та класному колективах; 

• оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: інди-
відуальної, групової, масової; 

• створення належних умов для особистісного зростання кожного 
вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-
педагогічний супровід; 

• співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими 
громадськими організаціями; 

• інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної 
влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та 
установ системи охорони здоров'я. 

Програма виховання розрахована на весь період виховної діяльності 
з учнями конкретного класу з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних 
та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4-х 
класів, 5-9-х та 10-12-х класів). 
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Структурними елементами Програми є: 
• концептуальні засади, в яких закладені основна ідея, принципи та 

структура виховної моделі; 
• пояснювальна записка, в якій визначається мета й завдання 

виховної діяльності учнів, особливості структури і змісту Програми, 
рекомендації класним керівникам (вихователям) щодо створення 
організаційно-педагогічних умов та застосування різних форм і методів 
виховної діяльності; 

• змістове наповнення Програми для всіх ступенів навчання 
(початкова, основна, старша школа), побудоване за 6 змістовими лініями; 

• список використаної та рекомендованої літератури. Змістове 
наповнення Програми побудоване з дотриманням принципу концентризму, 
що відповідає концептуальним засадам національної програми виховання і 
визначається цінностями та ставленням особистості до себе і людей, 
суспільства і держави, природи і здоров'я, праці і мистецтва. Після кожної 
змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, 
зміст та форми виховної діяльності, критерії та вимоги до виховних 
досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано орієнтовні 
форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових 
категорій з урахуванням творчого підходу класних керівників, батьків, 
інтересів, запитів та потреб дітей. 

У Програмі визначено орієнтири для роботи з конкретними клас-
ними колективами. Програма виховання для роботи з конкретним класом 
повинна вирізнятися творчим характером, власною специфікою, що 
зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку, провідною 
діяльністю, виховними впливами мікро- та макросоціумів, рівнями 
розвитку особистостей та класних колективів, індивідуальними 
можливостями педагога. 

У проектній діяльності увага класного керівника (вихователя) 
акцентується на таких аспектах: 

• розвиток творчої особистості дитини; 
• виявлення та становлення індивідуальних особливостей школярів; 
• рівні особистісно-виховних досягнень учнів; 
• створення відповідних умов у школі для всебічного розвитку учнів; 
• функціонування системи медично-психологічного та соціально-

педагогічного забезпечення процесу розвитку школярів. 
У процесі поетапної реалізації Програми виховання класний 

керівник (вихователь) керується особистісно зорієнтованим підходом до 
здібностей, нахилів кожного учня, тим самим створюючи умови для 
саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних 
та загальнолюдських цінностей. 

 
Умови реалізації Програми 
Програма виховання учнів реалізується у процесі організації: 
• навчально-виховної діяльності; 
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• позаурочної та позакласної діяльності; 
• позашкільної освіти; 
• роботи органів учнівського самоврядування; 
• взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними 

установами. 
Дитина є суб'єктом виховного процесу, тому доцільно у практику 

роботи школи впроваджувати такі виховні технології, інтерактивні методи 
та форми діяльності, які ставлять за мету не нав'язування правил і норм та 
примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних 
правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого 
застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого 
себе, до людей, до навколишнього світу. А це потребує розвитку таких 
механізмів морального становлення особистості, як ідентифікація, 
децентрація, позитивний образ «Я», емпатія, совість, рефлексивно-вольові 
механізми. 

Для реалізації Програми необхідно створити відповідні психолого-
педагогічні умови у навчальному закладі, а саме: 

• відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої 
гуманістичної парадигми освіти; 

• ставлення до особистості дитини як до суб'єкта виховання; 
• перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб'єктів 

виховного процесу; 
• створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу 

особистості, перспектив її саморозвитку в колективі; 
• захист і підтримка інтересів особистості дитини; 
• самоідентифікація та суспільно значиме особистісне самовиз-

начення дитини; 
• стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; 
• створення і набуття практичних навичок, необхідних для 

особистісної гармонізації; 
• інтеграція виховних впливів освітнього середовища; 
• практичне спрямування виховного процесу навчального закладу; 
• культивування цінностей особистості. 
Урахування вікових та індивідуальних особливостей старших 

школярів передбачає добір доцільного змісту, методів, форм та від-
повідних виховних технологій: 

• навчально-виховних (формування необхідних знань, стійких 
поведінкових норм); 

• особистісно орієнтованих (створення ситуацій взаємодії, емпатії, 
використання активних та інтерактивних технік); 

 • культурологічних; 
• дитиноцентричних (основа виховного процесу — створення умов 

для розвитку дитини); 
 • соціоорієнтованих. 
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Для кожної вікової категорії прийнятним є використання індиві-
дуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та 
рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності. 

Для забезпечення ефективної реалізації Програми необхідно роз-
робити навчально-методичні посібники та методичні рекомендації. 

 
 РОЗДІЛ III. 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ 
 
Початкова школа 
 
Психологічні вікові особливості 
Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості 

дитини, бо саме в цьому віці закладаються основи особистісного розвитку 
учнів початкової школи. 

До вікових особливостей дітей 1-4-х класів можна віднести: 
незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, 
вразливість і одночасно пластичність до морально-етичних впливів, 
імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно 
розширювати коло спілкування. Тому узгодження поведінки та 
усвідомлення моральних явищ життя характеризуються емоційними 
узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають 
загальнолюдським етичним цінностям. Розрив між знаннями моральних 
принципів і відповідною поведінкою — найхарактерніша властивість 
дитини цього віку. Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні 
почуття: провини, сорому, обов'язку, відповідальності, справедливості, 
власної гідності, сумління. 

Основними потребами дитини в початкових класах є потреби у 
спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій та 
вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, у дружбі, 
товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та 
вмінь для пізнання довкілля. 

Педагогічні завдання 
Перед вчителем постає важливе завдання: вирізняти мотив вчинку 

дитини, роз'яснюючи їй його сутність і правильність в різних типових 
життєвих ситуаціях, даючи можливість емоційного «переживання» разом 
із практичним застосуванням отриманих знань. 

Беручи участь у спільних видах діяльності, учні вчаться будувати 
свої взаємини із однолітками, входити в колектив ровесників. У них 
виникає потреба до взаємовимогливості та взаємодопомоги. 

На цьому віковому етапі у дитини формується ядро особистості 
(моральні почуття, цінності, переконання), відбувається набуття досвіду 
моральної поведінки. Вона вчиться не лише виконувати вимоги колективу, 
а й бере активну участь у постановці вимог, виборі доручень, справи, яка 
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їй до душі. В учнів виникає ще одне новоутворення — відносно стійкі 
форми поведінки і діяльності, які в майбутньому становитимуть основу 
формування її характеру. 

Після закінчення 1-го класу у частини дітей не до кінця сформовані 
особистісні новоутворення, що є характерними для дошкільнят, а саме: 

• недостатнє усвідомлення сприйняття шкільного життя, необхід-
ності впорядкувати та організувати його за певними законами та 
правилами співжиття; 

• недостатнє усвідомлення внутрішньої етичної інстанції, такої як 
совість (орієнтування лише на зовнішній контроль з боку дорослих, 
невміння діяти самостійно), що викликає у школярів почуття 
невпевненості у собі, спричиняє конфлікти у спілкуванні; 

• відсутність переваг та продуманих дій над імпульсивними (стри-
мування бажань відбувається лише в разі очікування винагороди чи 
покарання); 

• несформованість адекватної самооцінки. 
Учителеві в 2-му класі слід продовжувати виховну роботу, спря-

мовану на корекцію цих недоліків з метою будування специфічних для 
молодших школярів особистісних новоутворень: довільність психічних 
процесів, внутрішній план дій та рефлексію, інтелектуалізацію життя 
дитини. 

У вчинках дітей наприкінці другого року навчання вже прогля-
дається позиція у ставленні до того, що їх оточує. Розвиваються і 
змінюються внутрішні етичні інстанції, формуються моральні мотиви 
поведінки; розвивається здатність співпереживати, співчувати, а отже, і 
співдіяти з дорослими та однолітками. 

Молодший шкільний вік (за І.Д. Бехом) виявляється сприятливим 
щодо виховання у дитини фундаментального для її морального розвитку 
новоутворення, яким є здібність цінувати особистість людини. 

Головним новоутворенням навчальної діяльності є формування 
теоретичного мислення дитини, що знаходить відповідне вираження в 
рівні сформованості у дітей особистісних моральних якостей, першооснов 
багатьох моральних понять: доброти (гуманності), людяності, милосердя, 
чуйності, співчуття, чесності, справедливості, терпимості та ін. 

Діяльнісний підхід у формуванні особистості учня 
Формування особистості молодшого школяра значною мірою 

визначається реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу, згідно 
з яким моральні правила та норми дитина засвоює активно, в процесі 
діяльності та спілкування з дорослими, однолітками, старшими та 
молодшими дітьми. Основна функція її полягає в тому, що в ній 
набувається досвід ставлення дитини до світу, до людей, до самої себе. 

Виховання молодших школярів здійснюється у процесі навчально-
пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових 
у зміст навчальних предметів, відведення належного місця «спільно-
взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації 
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взаємин у системах «учитель — учень», «учень — учень»; використання 
вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов 
для творчої самореалізації кожної особистості. 

Важливим є особистісно зорієнтований підхід у вихованні молодших 
школярів, оскільки для дітей цієї вікової групи характерна особлива 
сенситивність до морально-етичних впливів, а надто сприйняття норм 
культурної поведінки, спілкування, мовного етикету, культури 
взаємовідносин. 

Дуже часто внутрішнє самопочуття, емоційний настрій дитини 
залежить від особистості вчителя початкових класів, оскільки для учнів 1-
2-х класів учитель залишається центральною фігурою, арбітром, 
авторитетом. Лише в 3-4-х класах самооцінка, оцінка однолітків починає 
переважати оцінку вчителя. 

Зовнішнім вираженням позиції дитини є участь її у різноманітних 
ситуаціях дитячого життя. Вона виявляється залежно від очікувань учителя 
та дитини. Діти з невиправданими очікуваннями часто стають агресивними 
або, навпаки, пригніченими; боязкими або недовірливими, соціально 
інфантильними або неспокійними. Ці аспекти необхідно враховувати у 
роботі з дітьми та батьками. 

Головне завдання вчителя — навчитись створювати та вико-
ристовувати у шкільному житті ситуації, в яких знання й дії були б злиті та 
дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку дитини, 
суть якого полягає у вмінні дитини самостійно, а іноді за допомогою 
вчителя реалізувати свої здібності до практичної діяльності. Вчитель має 
допомогти дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до 
більш високого рівня, для якого необхідні самостійність у прийнятті 
рішень і моральний вибір. 

Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості 
виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для 
учнів початкових класів є активні методи, спрямовані на самостійний 
пошук істини, та такі, що сприяють формуванню критичного мислення, 
ініціативи й творчості. 

Форми діяльності 
Оскільки в молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то 

найбільш характерними є такі форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, 
сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-
мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, 
тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, 
оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, 
демонстрація, розповідь, моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, 
виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка 
повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година 
спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, 
театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, 
веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами. 
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Основна школа 
  
Психологічні вікові особливості 
Підлітковий вік — складний відповідальний період становлення 

особистості (за Л.І. Божович, це період другого народження особистості), в 
якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: 
моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, 
запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні 
стосунки, через оцінку їхньої діяльності дорослими. Наприклад, не одразу 
підлітки усвідомлюють, що волю загартовує і навчання, що відкрите 
визнання своїх помилок свідчить про сміливість, що усвідомлення своєї 
провини — крок до відповідальності. Знання моральних норм та еталонів 
взаємин вони розуміють не завжди глибоко, важко сприймають моральний 
релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, безкомпромісні. 
Моральні переконання ще нестійкі, проте вони стають специфічними 
мотивами поведінки. З'являються власні погляди, оцінки, які можуть 
швидко змінитись, але й протилежну точку зору підліток буде відстоювати 
так само пристрасно. 

Важливі зміни відбуваються у мотиваційній сфері: потреба в само-
повазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставленні 
з боку друзів. З'являється орієнтація на майбутнє: мрії, ідеали, 
перспективні плани, віддалена мета. Проте для підлітка характерна й 
відмова від поставленої мети всупереч її об'єктивній значущості, бо воля 
ще слабка. Підлітки частіше діють за найбільш сильним мотивом, власною 
ж поведінкою вони ще не володіють, і самі визнають відсутність у себе 
вольових якостей. 

Педагогічні завдання 
Завданням педагогів є розвиток у підлітків вольової поведінки, 

використовуючи для цього емоційно привабливі цілі, підтримуючи їх 
наміри й уявлення про можливість досягти власного рівня домагань. За Л.І. 
Божович, у підлітків у вольовому акті ще слабо представлена виконавська 
частина. Очима підлітків основною причиною їх неуспішності в школі є 
лінощі. Практика свідчить, що не менше значення має забезпечення 
пізнавальної мотивації, розвиток інтересів. Для підлітків є характерною 
легкість виникнення переживань, емоційної напруги. їм важко стримувати 
свої радість, горе, образу, гнів. їхні емоції відрізняються ригідністю — 
інертністю, негнучкістю, навіть тенденцією до самопідтримування. 
Підлітки «купаються» у власному горі або в почутті провини. Вони 
відчувають задоволення від будь-яких переживань, відчувають потребу в 
сильних емоційних насиченнях. Суперечливі прагнення, які виникають 
досить часто, ще більше підсилюють загальний емоційний фон, що 
призводять до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути 
досить тривалим і виникати з незначного приводу. Треба вчити підлітків 
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володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх, говорити про них, виявляти в 
культурних формах. 

Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес 
до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення 
процесу самопізнання. Підліткова рефлексія спрямована на розуміння 
самого себе. Особлива увага приділяється особистісним якостям, тому 
підвищується чутливість до оцінок з боку оточуючих, виникає орієнтація 
на реальні досягнення. Рефлексія відкриває недосконалість «Я», що 
глибоко та гостро переживається. Найбільший сплеск рефлексивності в 
учнів 7-8-х класів. Зростає критичність з приводу власних недоліків, 
наприклад, вже в 6-му класі з'являються діти, які не вважають себе 
здібними до жодного з предметів. 

Моральна мотивація ще не є стійкою, тому підліток легко піддається 
навіюванню, таким формам соціальної поведінки, які роблять його 
дорослим у власних очах. 

 
Підліткові образи «Я» 
Образи «Я», які створює в своїй свідомості підліток, дуже різно-

манітні: це і фізичне «Я» (уявлення про свою зовнішність), і психічне «Я» 
(про риси характеру, про свої здібності тощо). Але ставлення до всіх цих 
рис свого «Я» залежить від системи цінностей, яка формується завдяки 
впливу членів своєї сім'ї та ровесників. Саме тому одні гостро 
переживають відсутність зовнішньої краси, а інші — фізичної сили, дехто 
всю увагу спрямовує на підвищення результатів у спортивних видах 
діяльності. Образ «Я» ще нестабільний, уявлення про себе рухливе. Іноді 
випадкова фраза, комплімент або посмішка надовго порушують спокій 
душевного життя підлітка. 

З образом «Я» пов'язана самооцінка. Для підлітка важливо знати не 
тільки, який він є, але й наскільки значущими є його індивідуальні 
особливості для оточуючих, а тому й для самого себе. Постійно 
відбувається порівняння: «Я такий, як усі» або «Я не такий, як усі». В 
ідеалі самооцінка повинна складатися із порівняння самого себе 
сьогоднішнього із самим же собою, але вчорашнім: «Я вчора і я сьогодні, а 
яким я стану (повинен стати) завтра?». Це складно, проте ефективно. 
Самооцінка має загальний характер, та ще й занижена: підлітки 
перебільшують свої недоліки, успіхи дещо занижують. Але за заниженою 
самооцінкою може ховатись високий рівень домагань, на основі чого 
розвивається феномен «дискомфорт успіху». Підліток, маючи таку 
самооцінку, знецінює досягнення своїх ровесників, радіє їхнім невдачам. 
Така конфліктна самооцінка виникає за умови завищених вимог з боку 
батьків або песимістичних уявлень про можливості свого сина чи доньки. 
У підлітка тоді виникає сильна реакція навіть на справедливі зауваження. 
Він шукає зовнішні причини для виправдовування своїх реальних невдач 
або тих, що прогнозуються. Такий «афект неадекватності» вимагає пошуку 
психологічного захисту у вигляді знецінення успіхів інших. Висока 
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самооцінка повинна поєднуватись із здатністю диференційовано 
оцінювати свої досягнення і в той же час бачити недоліки та перспективи 
покращання результатів за рахунок усунення недоліків. 

Підлітки адекватно оцінюють товаришів, але завищують свою 
самооцінку. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх можливостей 
повинно залишатися незмінним, а недоліки — сприйматись як тимчасові, 
які можна усунути. 

Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і набу-
ває все більшого значення як регулятор власної поведінки. 

Крім реального «Я» виникає і «Я» ідеальне. Якщо рівень домагань 
високий, а свої можливості усвідомлюються недостатньо, тоді «Я-реальне» 
буде дуже відрізнятися від «Я-ідеального». Такий стан веде до 
невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, 
навіть в агресивності. Якщо «Я-ідеальне» сприймається досяжним, воно 
спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку 
саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети 
та вибір засобів її досягнення. Деякі підлітки (3%) розробляють навіть 
програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та 
наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати 
засоби її досягнення, використовувати свої можливості, передбачати 
результати є показником високої зрілості особистості, що з'явиться 
пізніше. В учнів основної школи виникає потреба в життєвому 
самовизначенні, спрямованості на майбутнє, визначенні свого життєвого 
шляху, майбутньої професії. Ця потреба конкретизується в новій 
соціальній позиції, яка розгортається на наступному віковому етапі. 

Форми роботи 
Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з 

ними доцільно використовувати такі форми роботи: година спілкування, 
класні збори, година класного керівника, анкета думок, зустріч, відверта 
розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-
експрес, спартакіада народних ігор, родинне свято, родинна вітальня, 
рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча 
справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал 
та ін.), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, ведення 
літопису класного колективу, фестиваль, колективне ігрове спілкування, 
похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова 
гра, акція (милосердя, благодійна, екологічна та ін.), екологічна стежка, 
художня галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий 
десант, конкурс-інсценізація, конкурсна програма, інтелектуальна гра. 
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Старша школа 
 
Психологічні вікові особливості 
Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 

до 18 років, у віковій психології прийнято вважати старшим підлітковим 
віком. Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є 
інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку 
мислення. У цьому віці учні виявляють більше самостійності в заняттях, у 
них інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються та визначаються 
риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною 
особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток 
самосвідомості, самооцінки, що грунтується на самостійному аналізі й 
оцінці власної діяльності, що не завжди через складність цього процесу є 
об'єктивним. 

Старший шкільний вік є сенситивним у формуванні світогляду, 
виробленні стратегії життя, визначенні життєвих планів, формуванні 
вміння творити власну долю, активно відповідально та ефективно 
реалізувати громадянські права і обов'язки. 

Разом із розвитком абстрактного й цілісного мислення в учнів : 
старших класів відбувається перехід до вищих рівнів мовлення, виникає 
прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його більш 
виразним, точним. Старшокласники вже вільно користуються 
комп'ютером, інтернетом, енциклопедичними словниками і зіставляють 
інформацію з різних джерел. 

У старшокласників помітно розвивається самоспостережливість, 
уміння аналізувати поведінку. Для них характерне поглиблене 
усвідомлення психологічних процесів. Помітно зростають сила волі, 
витримка, наполегливість, самоконтроль. Інтереси стають зрілішими і 
водночас тривалішими, стійкішими, міцнішими. Розвиваються пізнавальні 
інтереси, зокрема, до самостійних видів навчальної роботи. У результаті 
пізнавальної діяльності старшокласники повинні уміти: поповнювати 
словниковий запас, сприймати інформацію та визначати нові ідеї, володіти 
достатнім обсягом інформації, використовувати засвоєний матеріал за 
нових умов, критично мислити, вирішувати складні проблеми, 
встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, інтегрувати й синтезувати 
інформацію, відрізняти незначні і відмінності, досконало аналізувати 
ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, 
будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та 
робити висновки. 

 
Форми роботи 
Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного 

та життєвого самовизначення. Старшокласники, визначаючи систему 
цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та 
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соціальною значимістю життєвих цілей. Соціальні мотиви старшо-
класників стають більш диференційованими і дієвими, що зумовлює 
використання у роботі з ними таких форм роботи: диспут, брифінг, 
відверта розмова, етичний тренінг, ярмарок професій, конкурс, ділова 
зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, 
моделювання розвивально-виховних ситуацій, музична вітальня, 
тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), шоу-програма, 
проект, благодійна акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, телефон довіри, 
філософський стіл, складання індивідуальних програм саморозвитку, 
дебати, похід, екскурсія, бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада, 
прес-шоу, телеревю, аукціон, десант, експедиція (фольклорна, краєзнавча 
та ін.), вечір (поезії, пам'яті та ін.), круглий стіл, прес-конференція, 
фоторепортаж, мобільний консультаційний пункт, презентація-захист, 
інтернет-форум, відкрита кафедра, вернісаж, творчий портрет, школа 
лідера, театральна вистава, мистецькі шкільні колективи (театральні, 
хорові, хореографічні), тематичний діалог, конкурс творчих робіт, захист 
проектів, поетична вітальня, бал, самотестування, публіцистична вистава, 
рух учнівської молоді, експедиція, літопис класного колективу, конкурсна 
програма, вікторина, інтелектуальна гра, трудові загони, табори праці та 
відпочинку, шкільні лісництва, учнівські виробничі бригади. 

 
РОЗДІЛ IV. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1. Ціннісне ставлення до себе 
 
Початкова школа 

Виховні досягнення учнів 1-4-х класів 
Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості: 
• усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, 
соціального, 
духовного, культурного) кожної людини; 
• адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ 
самооцінювання, 
самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної 
життєдіяльності; 
• знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, 
рухового режиму) 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
1-й клас 2-й клас 
«Наша мова — солов'їна», «Книга — мій друг», 
«Книга в житті людини», 
«Книга — джерело знань», 
«Азбука ввічливості», 
«Бути вихованим — що це означає?», 
«Розкажи про себе», 
«На кого ти хочеш бути схожим?», 
«Мій настрій», 

«Чарівні слова», 
«Мій день народження», 
«Що потрібно знати про свій характер?», 
«Як організувати свій день?», 
«Цінуй свій час і час інших», 
«Сам удома», 
«Дав обіцянку — виконуй», 
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«Мій день», 
«Зовнішній вигляд учня», 
«Я і мої друзі», 
«Я і мій клас», 
«Як треба поводитися у школі, вдома, на 
вулиці?», 
«Кожній речі — своє місце», 

«Умій слухати», 
«Дбай про інших», 
«Однокласник, товариш, друг», 
«Дерево міцне корінням, а людина —
друзями», 
«Як не захворіти», 
«Подорож до Країни здоров'я», 

 
1-й клас 2-й клас 
«Якщо хочеш бути здоровим — 
загартовуйся»,  
«Чистота — запорука здоров'я»,  
«Будемо здорові, або Пригоди маленьких 
зубчиків», «Вогонь буває різним»,  
«Абетка пішохода», «ПШ — пішохід» 

«Профілактика інфекційних 
захворювань»,  
«Старти надій» 
 

3-й клас 4-й клас 
«Найцінніше в моєму житті», 
«Дорога кожна хвилина», 
«Мої доручення», 
«Мій день: хороше і погане», 
«Дисципліна і культура», 
«Дорога в школу та додому», 
«Ти вихована дитина?», 
«Твій зовнішній вигляд», 
«Мій улюблений герой», 
«Як я дбаю про своє здоров'я», 
«Продукти харчування: наші друзі й вороги», 
«Здоровим будь!», 
«Свято Мийдодира», 
«Спортивна надія» 
 

«Віра у себе», «Завтрашній характер — 
у сьогоднішньому вчинку»,  
«Для чого живе людина?»,  
«На кого я хочу бути схожим у 
житті?»,  
«Мій ідеал», «Твої норми поведінки», 
«Що означає бути вихованим»,  
«Чуйність і байдужість»,  
«Не кидай слів на вітер»,  
«Хто багато читає, той багато знає»,  
«Козацькі забави»,  
«Як я провів канікули», 
 «Почни день з ранкової гімнастики»,  
«Переможемо всі хвороби»,  
«Культура харчування»,  
«Шкідливі звички» 

Основна школа 
Виховання досягнень учнів 5-7-их класів 
Усвідомлення основних засад «Я»-концепції особистості: 
• норм власної поведінки; 
• прагнення бути фізично здоровою людиною; 
• знань та вмінь оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров'я; 
• наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини; 
• конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій 
 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
5 клас 6 клас 
«Індивідуальні особливості людини», 
«Пізнай себе», 
«Презентація твого дня народження», 
«Я і моя родина», 
«Мої права і обов'язки», 
«Твій режим дня», 
«Бережи свій час», 
«Дотримання шкільної етики», 
«Школа ввічливих наук», 

«Азбука спілкування»,  
«Вміння знаходити себе в суспільстві», 
«Характер людини: як він 
формується»,  
«Що таке толерантність?»,  
«Пізнай себе»,  
«Світ моїх захоплень», «Моя поведінка 
в класі», 
 «Мої права та права інших»,  
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«Похід вихідного дня по рідному краю: 
уміння орієнтуватися за місцевими 
ознаками», 
«Гра-змагання на місцевості зі спортивно-
туристської та топографічної підготовки», 
«Що Наум нам приніс на ум», 
«Пташка красна своїм пір'ям, а людина — 
своїм знанням», 

«Права та обов'язки учня»,  
«Змагання-конкурс на місцевості з 
туристської техніки», 
«Життя чудове, тому що можна 
подорожувати»,  
«Духовне та фізичне виховання», 
«Здоровий спосіб життя»,  
«Моє здоров'я»,  
«Фізичне загартування школярів». 

 
5-й клас 6-й клас 

«Особиста гігієна хлопчиків», 
«Особиста гігієна дівчаток», 
«Про шкідливі звички», 
«Алкоголь та його наслідки», 
«Екологія душі» 

«Марафон ерудитів», 
«Кмітливі, вперед!», «Що я маю знати, 
щоб зберегти своє здоров'я», 
«Правильне харчування та здоровий сон 
— 
запорука міцного здоров'я», 
«Загартування та фізичні вправи —
необхідні умови здорового способу 
життя», 
«Тато, мама і я — спортивна сім'я», 
«Щоб не трапилось біди, правил 
дорожніх 
дотримуйся завжди» 

 

 
7-й клас 
«Права дитини — мої права», 
«Здоров'я — головне багатство», 
«Сходинки до сімейного життя», 
«Я в колі сім'ї», 
«Моя родина», 
«Яскраві події мого життя», 
«Господарочка», 
«Добродії» 

«Валеологічне виховання засобами 
туризму», 
«Проведення одноденного походу з 
елементами 
орієнтування за допомогою компаса та 
карти», 
«Країна моїх мрій» (дозвілля та хобі), 
«Моє дозвілля», «Таланти твої, Україно», 
«Якщо я буду...», «Вчитель — моє 
покликання», «Мій улюблений учитель» 

Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 
Сформованіоть основних засад «Я»-концепції особистості: 
• вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість; 
• наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини; 
• вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних 
ситуацій, 
адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, 
коректувати 
та регулювати власну поведінку; власної культури самопізнання 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
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8-й клас 9-й клас 
3 чого починається пізнання», 
«Чи любиш ти себе?», 
«Яка людина заслуговує на повагу 
інших», 
«Ким бути і яким бути», 
«Створення життєвого проекту 
саморозвитку», 
«Світ моїх захоплень», 
«Фізична краса не постійна, а духовна 
краса — вічна», 
«Туризм як різновид фізичної активності 
— складова здорового способу життя», 
«Ігри та змагання на місцевості з техніки 
туризму», «Кроки до успіху», 
«Я — частинка Всесвіту», 
«Як подолати невдачу?», 
«Наодинці із собою», 
«Промова на захист добра, милосердя, 
честі, любові», 
«Я» на арені суспільного життя», 
«Сам собі вихователь», «Кодекс чесної 
особистості», «Шлях до себе» 

«Мій ідеал», «Бережи честь змолоду», 
«Пізнай себе — і ти пізнаєш світ», 
«Мої життєві принципи», 
«У колі симпатій», «Країна моїх мрій», 
«Вміння бути самим собою», 
«Як стати лідером?», «Без добрих справ 
немає доброго імені», «Про культуру 
почуттів», 
«Засоби профілактики травматизму і 
патологічних станів організму під час 
проведення туристсько- краєзнавчих 
подорожей».  
Участь у шкільному та районному святі 
«День 
туризму», «Що таке самовиховання, 
самооцінка, самореалізація?», 
«Найскладніше — не відстоювати свою 
думку, 
а мати її», «Життя — це не ті дні, що 
пройшли, а ті, що запам'ятались», 
«Умій сказати, умій змовчати», 
«Хочеш бути щасливим — будь ним!», 
«Не говори, що знаєш, але знай, що 
говориш», 
«Бережи себе», «Здоров'я — скарб» 

 
 Старша школа 

 Виховні досягнення учнів 10-12-х класів 
 Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції: 
• розуміння та реалізація «Я»-концепції 
особистості 

 

• імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей; 
• уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати 
конфлікти 
на основі принципів толерантності;  
• навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, 
самоствердження, 
самооцінки;  
• життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів;  
• особистої культури здоров'я  
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 Орієнтовні теми для виховної діяльності 
 10-й клас  11-й клас 
«У кого немає в душі минулого, у того не 
може бути майбутнього», 
«Стався до людей так, як би ти хотів, 
щоб ставилися до тебе», 
«Чарівне слово «дякую», 
«Добра людина та, що робить добро, чи та, 
що не робить зла», 
«Не зраджуй у дружбі, материнстві, 
батьківстві», 
«Поведінка старшокласників у громадських
місцях», 
«Правда життя», 
«Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»,
«Знати, щоб жити!», 
«Сходинки фізичного розвитку», 
«Техніки і способи психічного впливу 
на соматичний стан організму», 
«Шлях до самореалізації, або Як стати 
особистістю», 
«Відшукай себе серед інших», 
«Як подолати конфлікт?», 
«Я та інші», 
«Народжений бути унікальним», 
«Духовні потреби та ідеали мого «Я», 
«І буде син, і буде мати, і будуть люди 
на землі», 
«Формування української народності. 
Походження назв «Україна», «українці», 
«Зустріч з народними умільцями краю», 
«Літопис мого родоводу», 
«Традиції моєї родини», 
«Сімейні реліквії», 
«Статева культура — основа сім'ї 
та усвідомлюваного батьківства», 
«Українська сім'я — основа держави», 
«Батьки і діти» 

«Люби Україну — твою рідну 
землю», 
«Людина народжується для вічності», 
«Цінуй честь сім'ї», 
«Умій дати слово і тримати», 
«Добро і зло...», 
«Сходинками до вершини успіху», 
«Твоє майбутнє — в твоїх руках», 
«Дороги, які ми обираємо», 
«Зроби свій вибір на користь здоров'я», 
«Подбай про своє здоров'я сам!», 
«Інформація — запорука освіченості», 
Краєзнавчий ярмарок «Традиційна 
українська 
кухня», 
Проведення дводенної туристсько-
краєзнавчої 
експедиції з використанням туристського 
спорядження та облаштуванням бівуаку 
(установка наметів, обладнання місця для 
вогнища, приготування їжі) 

12-й клас 
«Пріоритети подружнього життя», «Від виховання до вихованості», 
«Громадянська та соціальна 
відповідальність 

«Чи кожна людина може бути щасливою?»,

у шлюбі», «Чи кожен може бути успішним?», 
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 12-й клас 
«Моя участь у вирішенні побутових «Вечір бардівської пісні», 
та господарських питань у родині», «Чи може людина бути творцем свого 
«Дружна сім'я — першоджерело 
людського 

щастя?», 

буття», «Якщо я для себе, то навіщо я?», 
«Моральна чистота стосунків між юнаком «Конверт дружніх запитань», 
та дівчиною», «Заговори, щоб я тебе побачив» (Сократ) 
«Бути совісним означає...»  
 
2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей 
 Початкова школа 

 Виховні досягнення учнів 1-4-х класів 
Сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей: 
• уміння та навичок підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та 
мирне 
розв'язування конфліктів; 
• здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та 
вчинки інших; 
• моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, 
толерантності, 
милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до 
особистості) 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
1-й клас 2-й клас 
«Мої обов'язки в сім'ї», «Мій товариш», 
«Мамо, тато, я — дружна сім'я», «Моя іграшка — тобі», 
«Що значить бути вихованою людиною?», «Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам
«Світлофор ввічливості», радість, люди!», 
«Чарівні слова відкривають серця», «Про справжню дружбу», 
«Чесним треба бути всюди», «Школа вишуканих манер», 
«Школа гарної поведінки», «Ти вихована дитина?», 
«Умій слухати», «Турбота: діти допомагають дітям», 
«Відкриваємо скриньку добрих справ», «Якби я вчинив...», 
«Про дружбу», «Шануй батька й неньку», 
«Кого з друзів ти візьмеш у подорож?», «Традиції та реліквії моєї родини», 
«Майстерня Діда Мороза», «Берегиня», 
Свято «Чепурушки», «Рушник моєї бабусі», 
«Бабусина скриня», «Захоплення моїх рідних» 
«Скриня народної мудрості»  
3-й клас 4-й клас 
«Дерево міцне корінням, а людина —
родом», 

«Ти знаєш, що ти людина?», 

«Родина, родина: від батька до сина», «Гляди, не забудь — людиною будь!», 
«Вчимося бути добрими людьми», «Народна мудрість про добро, совість, 
«Якщо ти погано вчинив», ; ввічливість, справедливість, чесність», 
«Мій день, мої вчинки», «Хочу» і «треба», 
«Чужого горя не буває», «Розкажи мені про себе», 
«Якщо твій друг помилився...», «Подаруй свято іншим», 
«Як і чим випробовується дружба», «Слово не горобець — вилетить не 
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піймаєш», 
«Про правила товаришування» «Вихована людина: яка вона?», 
 «Золоте правило ввічливості», 
 «Мама, тато, я — читацька сім'я», 
 «Від матері доні добро передати» 

 
 Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 
Усвідомлення цінностей соціального спілкування: 
• розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських 
цінностей; 
• вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та 
просити пробачення 
 Орієнтовні теми для виховної діяльності 
 5-й клас  6-й клас 
«Дружба — це...», «Людей я буду любити, добро й милосердя 
«Хочеш мати друга — навчись другом 
бути», 

чинити», 

«Еталон поведінки мого однолітка», «Людина починається з добра», 
«Я і мій ідеал», «Я зичу вам доброго дня!», 
«У добрі справи ти вклади прекрасні 
прояви душі», 

«Еталон поведінки мого однолітка», 

«Заповіді людяності», «Золоте правило поведінки», 
«Спілкуємося та діємо», «Ні — шкідливим звичкам!», 
«Вчимося спілкуватися», «Я та моє здоров'я», 
«Скарбничка мудрості», «Мій родовід», 
«Не робіть моїх помилок», «Моє рідне село», 
«Тлумачний словник ввічливих слів», «Мої земляки», 
«Добро — це коло, всередині якого є 
краса», 

«Дідусеві нагороди», 

«Мистецтво дарувати», «Цілую бабусині втомлені руки», 
«Чи допоможуть вітаміни всім нам 
вчитися 

«Найкращі дні для наших матерів — 

відмінно», це ті, коли щасливі їхні діти», 
«Для мами — завжди ласкаві слова», «Дідусю, дідусю, тобою горджуся...», 
«Люба моя ненько» «Берегиня нашого дому» 
 7-й клас 
«їх подвиги в пам'яті вічні», «Все починається з родини», 
«Будь гідним пам'яті батьків», «Захоплення моїх батьків», 
«Через віки пам'ять проростає», «Бабусині рушники», 
«Безсмертним подвигом своїм вони 
прославили 

«Родина від батька до сина», 

Вітчизну», «Тато, мама, я — спортивна сім'я», 
«Героїчне минуле народу», «Захоплення моєї родини», 
«Це — пам'ять серця», «Пісні моєї бабусі», 
«Минуть роки, минуть віки, а подвиг 
житиме завжди», 

«Краще добрим бути», 

«Цього ніколи не забути», «Добро і зло», 
«Поспішаймо до оселі ветерана», «Співрозмовник», 
«Доля людини», «Разом нас багато», 
«Знати, щоб пам'ятати», «Даруймо книгу», 
«Закон і ми», «Даруймо радість людям», 
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«Різні люди — різні погляди», «Мій справжній друг», 
«Не потрап у тенета...» «Мобільну безпеку увімкнено» 
Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 
 Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей: 
• критичного ставлення до поведінки людей; 
• єдності слова і діла; 
• активної моральної життєвої позиції; 
• ідеалів сім'ї, родини, відносин у колективі; 
• духовно-моральної культури особистості 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
 8-й клас  9-й клас 
«Що означає бути підлітком?», «Любов до ближнього — джерело величі 

людини», 
«Твій справжній друг», «Відкрийте чарівні двері добра і довіри», 
 8-й клас  9-й клас 
«Ти живеш серед людей», «Любов'ю дорожити вмійте», 
«Народження істини, а не загострення 
стосунків», 

«Колектив починається з мене», 

«Взаєморозуміння. На чому воно 
грунтується?», 

«Цінності моєї родини», 

«Розкажи мені про мене», «Портрет мого колективу», 
«Собори наших душ», «Я» і «ми», 
«Що таке людське серце?», «Мої вчителі, старші друзі та наставники», 
«Умій бути вдячним», «Жити — значить спілкуватися», 
«Будувати життя чи пристосовуватись 
до обставин», 

«Молодь проти насильства», 

«Чому буває самотньо?», «Культура користування мобільним 
зв'язком», 

«Уроки добрих справ», «Я та інформаційно-комунікаційні 
технології», 

«Що внутрішня, що зовнішня краса тобі 
одній 

«Твоя інформаційна безпека» 

дарована, людино!»,  
«Дисципліна: свобода чи 
необхідність?», 

 

«Правила користування мобільним 
зв'язком 

 

у громадських місцях»,  
«Твоя інформаційна безпека»  
 
Старша школа 
 Виховні досягнення учнів 10-12-х класів 
Сформованість соціально-комунікативних компетенцій: 
• єдності моральної свідомості та поведінки; 
• вмотивованості до самовизначення; 
• значимості інтеграції національних та загальнолюдських цінностей; 
• готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та 
доброчинної 
діяльності; 
• вільного морального вибору; 
• навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим; 
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• реалізації активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції; 
• пріоритетів подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, 
забезпечення 
єдності поколінь; 
• тендерної культури 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
 10-й клас  11-й клас 
«Моральний ідеал і його місце в житті 
людини», 
«Моральні якості, особливості їх вияву у 
різних сферах діяльності людини», 
«Моральна мотивація», 
«Моральні основи взаємин юнаків і 
дівчат», 
«Моральні основи сім'ї. Еволюція 
сімейних відносин», 
«Духовні скарби народу. Найстрашніші 
втрати — духовні», 
«Про віру, культуру, освіту», 
«Мистецтво жити гідно», 
«Що таке совість?», 
«Культура поведінки закоханих», 
«Милосердя в нашому житті», 
«Правила техніки мобільної культури», 
«Інформаційне суспільство України», 
«Я в реалі, я у віртуалі...», 
«Подорож мережею Інтернет» 

«Обов'язок. Відповідальність. Совість», 
«Право і мораль», 
«Без правової культури немає правової 
держави», 
«Людське життя як найвища цінність», 
«Чи все в житті стосується тебе?», 
«Ким бути і яким бути?», 
«Культура особистості, її здатність 
до самовдосконалення», 
«Думка колективу чи думка особистості», 
«Конфліктна ситуація: народження істини, 
а не загострення стосунків», 
«Взаєморозуміння. На чому воно 
грунтується», 
«Естетика поведінки та етикет», 
«Інтелігентна людина: яка вона?», 
«У чому краса людини?», 
«Мобільна телефонія — цивілізоване 
спілкування», 
«Засоби масової інформації у 
демократичному 
суспільстві», «Світ і ІКТ» 

12-й клас 

«Від рідного до чужого, від близького 
до планетарного», 
«Толерантне ставлення до всіх націй 
і народностей», 
«Загальнолюдські цінності: осмислення 
вічних ІСТИН», 
«Мир та злагода — головна умова 
існування Землі і людства», 
«Вічні цінності сьогодні», 
«Моральні ідеали і їх місце в житті 
сучасної 
МОЛОДІ», «Людина. Доля. Душа», 
«Людина — невід'ємна частина природи, 
Всесвіту», 
«Відзначення днів матері, батька, сім'ї», 
«Літопис родоводу», 
«Українська народна педагогіка — про 
сім'ю», «Традиції моєї родини», 
«Сімейні реліквії», 
«Дружна сім'я — першоджерело 
людського духу» 

«Проблеми батьків та дітей», 
«Сучасні аспекти родинного виховання», 
«Духовна єдність поколінь», 
«Українська сім'я — основа міцності 
держави», 
«Права і обов'язки дітей у шлюбно-
сімейному 
законодавстві», 
«Моя участь у вирішенні побутових 
та господарських питань в родині», 
«Моральна чистота стосунків між юнаком 
та дівчиною», 
«Громадянська та соціальна відповідальність
у шлюбі», 
«Пріоритети подружнього життя», 
«Етика мобільного спілкування», 
«Ідеї тендерної рівності в системі ціннісних 
орієнтацій сучасної молоді», 
«ІКТ — миттєвий доступ до інформації 
і знань» 
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3. Ціннісне ставлення до праці 
Початкова школа 
 

 Виховні досягнення учнів 1-4-х класів 
Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини: 
• уявлення про типи професій;  
• вміння і навички самообслуговуючої 
праці; 

 

• поваги до людини праці;  
• почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, 
дисциплінованості, 
старанності, наполегливості  
 Орієнтовні теми для виховної діяльності 
 1 -й клас  2-й клас 
«Бджілка мала, та й та працює», «Навіщо людина працює», 
«Ми працю любимо», «Землю сонце прикрашає, а людину —

праця», 
«Про двох братів — Умійка та 
Неумійка», 

«Діло майстра хвалить», 

«Знайомимось із професією», «Книжкова лікарня», 
«Коли я виросту...», «Подарунки молодшим друзям», 
«Місто веселих майстрів», «Професія моїх батьків», 
«Збережемо книгу», «Кращий мамин помічник» 
«Подарунок малюкам дитячого садка»  
 3-й клас  4-й клас 
«Праця годує, а лінь — марнує», «Праця прикрашає людину», 
«Цінуймо працю інших», «Праця — джерело життя і головна його 
«Усі професії потрібні, усі професії 
важливі...», 

прикраса», 

«Скибочка хліба», «Я — черговий», 
«Мої досягнення», «Допоможи книзі!», 
«За що ми любимо свою професію», «Подарунки власноруч», 
«До джерел народних ремесел» «Трудові традиції української родини», 
3-й клас  4-й клас 
 «Працьовита родина», «Калейдоскоп 

професій», «Підприємства нашого міста 
(селища)», «Чи знаєш ти ціну праці?» 

 
Основна школа 
 Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 
Сформованість потреби в праці: 
• значимості суспільно корисної праці; 
• навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства; 
• вміння доводити справу до логічного завершення 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
5-й клас 6-й клас 
«Як організувати себе», «Ціна однієї хвилини», 
«Вчись учитись, щоб уміти трудитись», «Що означає культура навчальної праці?», 
«Моя майбутня професія», «Скільки у світі професій», 
«Це потрібно знати, щоб професіоналом «Всі професії важливі», 
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стати», 
«Книга скаржиться! Книга дякує!», «Наші захоплення», 
«Ціна твого підручника», «Професії наших батьків», 
«Операція «Затишок», «Школа вмілих господарів», 
«Місто веселих майстрів», «Господарочка», 
«Даруйте радість людям», «Нумо, хлопці!», 
«Майстерня Діда Мороза», «Чи вмію я працювати?», 
«У колективі немає чужої роботи», «Мої досягнення», 
«Професії від А до Я», «Люди, які 
працюють поруч», «Професії мого 
роду» 

«У країні «Зроби сам» 

7-й клас 
«Як навчитись цінувати і розраховувати 
час?», 

«Мої обов'язки в родині», 

«Як вибрати майбутню професію?», «Я це можу», 
«Усі професії важливі, обирай свою», «Трудова біографія моєї родини», 
«Чарівна краса вишиванки», «Не відкладай на завтра те, що можеш 

зробити 
«3 магазину чи власними руками», СЬОГОДНІ», 
«Бабусин рушник у сучасний оселі» «Професії в піснях» 
Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 
Сформованість поняття професійного самовизначення: 
• позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації 
особистості; 
• здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії в ім'я національного 
державного інтересу; 
• соціальної значимості праці в житті людини, естетики та культури праці в традиціях 
українського народу; 
 • вмотивованості, цілеспрямованості, організованості, кмітливості, працьовитості; 
• проектування професійного становлення 
 Орієнтовні теми для виховної діяльності  
8-й клас 9-й клас 
«Бережи свій час і час інших», 
«Як правильно організувати свою 
працю?», 
«Економіка домашнього господарства», 
«Школа мій дім, я господар у нім», 
«Виконуй кожну справу добре сьогодні, і 
можеш не турбуватись про завтра», 

«Естафета улюблених занять», 
«Презентація професій», 
«Ярмарок професій», 
«Ким бути чи яким бути?», 
«Непрестижних професій не буває», 
«Як не помилитися у виборі професій?», 

8-й клас 9-й клас 
«Що я знаю про майбутню професію?», 
«Ваш вибір: можу + хочу + треба», 
«Освіта — шлях до майбутньої 
професії», 
«Країна потребує професіоналів. Як ним 
стати?», 
«Праці ми шану співаємо», 
«Таємниця майстерності», 
«У світі професій», 
«Мої здібності: як обрати професію», 
«Мій перший мільйон» 

«Професійний вибір: хто його має 
здійснювати?», 
«Світ професій: праця та покликання», 
«Освіта і професія», 
«Великий світ професій: як не загубитись у 
світі 
професій?», «Твій вибір — життєвий успіх», 
«Впорядкуємо ігровий майданчик для 
малят», 
«Твій трудовий загін», 
«Заробимо гроші своїми руками в таборі 
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 праці і відпочинку», «Ти і ринок праці», 
«Риси та якості фахівця», 
«Держава потребує професіоналів», 
«Підліткова праця: правознавчий аспект», 
«Трудові канікули», «Ти господар у своїй 
школі (вдома, в мікрорайоні)», 
«Працюємо разом, радіємо разом» 

Старша школа 
Виховні досягнення учнів 10-12-х класів 
Сформованість готовності до творчої 
праці: 

 

• навичок колективної трудової діяльності;  
• основ ділової етики, інформаційно-комунікативних технологій; 
• корпоративної культури особистості, 
основ науково 

організації праці; 

• основ економічних законів розвитку 
суспільства; 

 

• уміння будувати професійну кар'єру в умовах системних змін; 
• креативності, ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
10-й клас 11-й клас 
«Скільки коштує безгосподарність?», «Вільний час — простір для розвитку 

здібностей», 
«Бути економним — вимога часу», «Раціонально організовуй свою діяльність»,
«Економіка навколо нас», «Економність та господарність — ознака 

культури», 
«Економіка нашої школи, її бюджет і 
режим 

«Уроки економії та бережливості», 

економи», «Ми знаємо, ми вміємо, ми зможемо!», 
«Я обираю своє майбутнє!», «Чи готовий я до вибору професії?», 
«Здоров'я і вибір професії», «Чи обов'язково бути студентом?», 
«У світі професій», «Професії нашого часу», 
«Смітникам — ні! Чистоті —так!», «Вони — професіонали», 
«Коли робота — в радість», «Знайомимось з маловідомими

професіями», 
«Ти і ринок праці», «Ти і ринок праці», 
«Риси та якості фахівця», «Риси та здібності фахівця», 
«Держава потребує професіоналів», «Держава потребує професіоналів», 
«Підліткова праця: правознавчий аспект», «Підліткова праця: правознавчий аспект», 
«Трудові канікули» «Трудові канікули» 
12-й клас 
«Діагностика своїх можливостей», «Ти і ринок праці», 
«Як уникнути труднощів при виборі 
професії», 

«Риси та якості фахівця», 

«Шлях до свого майбутнього», «Держава потребує професіоналів», 
«Школа... а далі?», «Підліткова праця: правознавчий аспект», 
«Кроки до професії», «Трудові канікули» 
«Ось професія найкраща!»  
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4. Ціннісне ставлення до природи 

 Початкова школа 

Виховні досягнення учнів 1-4-х класів 
Сформованість понять та уявлень 
про довкілля: 

 

• усвідомлення краси природи як унікального явища та її функцій в житті людини; 
• пізнавального інтересу до природи;  
• необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального 
ставлення до неї; 
• дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу; 
• ставлення до рослин та тварин на засадах білетики; 
• «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
1-й клас 2-й клас 
«Чистий клас», «Віч-на-віч з природою», 
«Збережемо чистим довкілля», «Чисте джерело», 
«Екологічна стежка», «Чиста криниця», 
«Збережемо красу природи. Зелені друзі 
мого 

«Збережемо красу природи», 

краю», «Екологічна стежка в різні пори року» 
«Перші весняні квіти», (вулицею міста, села), 
«Зустріч пернатих друзів», «Чорнобиль — рана України», 
«Ми за них відповідаємо», «Первоцвіти просять захисту», 
«Тварини — не іграшки», «Наш квітник — найкращий», 
Туристська прогулянка «До чистих 
джерел», 

«Дивовижні звірі Марії Приймаченко», 

«Рослини моєї вулиці», «Якби тварини вміли говорити», 
«Природа в загадках, прислів'ях, 
приказках 

Рухливі ігри з елементами техніки туризму, 

та віршах», Вікторина-гра «Що покласти в рюкзак 
«Екологія в загадках», для мандрівок», 
«Контурна карта виховної еколого-
натураліс- 

«Боляче буває всім» (ставлення до тварин), 

тичної роботи» «Тварини моєї місцевості», «Контурна карта 
виховної еколого-натуралістичної роботи» 

3-й клас 4-й клас 
«Чисте подвір'я», «Стань природі другом, будь природі сином», 
«Подорож лісовою стежкою», «Себе я бачу в дзеркалі природи», 
«Збережемо красу природи», «Тече річка невеличка», 
«Заповідні місця мого краю», «Чисте довкілля», 
«Подарунки осені», «Збережемо красу природи», 
«Казковий фруктово-овочевий бал», «Знай, люби, бережи», 
«Посаджу дерево», «Збережемо природу рідного краю», 
«На квіти осені чарівні подивись», Туристська гра-естафета «Долаємо 

перешкоди», 
«Я не ображу рідної землі», «В усі пори року прекрасна земля», 
Одноденна туристська прогулянка «У 
поході 

«Екологічною стежкою до лісу (гаю, поля)», 

друзі», «Жива і нежива природа», 
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«Чорнобиль не має минулого часу», «Нагодуй птахів (тварин)», 
«Ти відповідальний за тих, кого 
приручив», 

«Контурна карта виховної еколого-
натуралістич- 

«Таємниці Катерини Білокур», ної роботи» 
«Тварини взимку потребують твоєї  
допомоги»,  
«Різдво в гості прийшло»,  
«Контурна карта виховної еколого-
натураліс- 

 

тичної роботи»  
 

Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 
Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та 
природи, 
взаємозв’язок стану довкілля та здоров'я людей: 
• вичерпності природних ресурсів; 
• природи як еталонної цінності; 
• активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
5-й клас 6-й клас 
«Я — маленька частиночка Природи», «Зелений патруль», 
«Старти золотої осені», «Бережи ліс», 
<Флора і фауна нашого краю», «Вода — безцінне багатство. Бережіть її», 
«Екологічною стежиною нашого краю», «Давайте, друзі, разом природу берегти!», 
«Природа — наш дім», «У природі — у рідному домі», 
«Барви веселки»,  «Ліс — не школа, а всіх учить», 
«Таємниці природи», «Природа — людині, людина — природі», 
«Свято квітів», «Рослини-барометри», 
«Вже брами літа замикає осінь», «Чисте повітря», 
«Знайди скарби природи рідного краю», «До природи не неси шкоди», 
«Брати наші менші», 
«Аптека бабусі Медуниці», 
«Нагодуй птахів», 
«Бережи воду, козаче, і вона тобі 
віддячить», 

«Сценарій фільму «Мальовнича моя Україна: 
оформляємо путівник», 
«Озера та ріки мого краю», 
«Школа юного еколога», 

«Встанови годівничку», 
«Квіти — посмішка природи», 
«Контурна карта виховної еколого- 

«Знай і люби свій край!», 
«Захистимо наших братів менших», 
«Екологічні катастрофи», 

натуралістичної роботи» 

 
 
 

«Дзвони Чорнобиля», 
«Хто природу не тривожить, тому вона 
допоможе», «Контурна карта виховної 
еколого- 
натуралістичної роботи» 

7-й клас 
«Земля — годувальниця», «Овочеві витівки», 
«Історія міст і сіл України», «Щедрі дари осені», 
«Україна вишивана», «Жива ялинка хай росте», 
«Вода — джерело життя», «Червона книга — для кого?», 
«Космос:далеко чи поруч?», «Квітковий вернісаж», 
«Ерудит природи», «Будь природі другом», 
Конкурс фоторобіт «Природа і фантазія», «Вальс квітів», 
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«Здорова природа — здорова людина», «Будь до природи небайдужим», 
«Дари природи не невичерпні», «Екологічна майстерня», 
«Вітамінна скарбниця» «Контурна карта виховної еколого- 
 натуралістичної роботи» 
Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 
Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:
• потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій; 
• ефективного і ощадливого використання всіх видів ресурсів; 
• основ екологічного законодавства; 
• навичок правил техніки безпеки на природі; 
• потреби в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності; 
• навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи 

 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
8-й клас 9-й клас 
«Біологічний хокей» (КВК), 
«Екологічний бумеранг», 
«Екологічне лото», 
«Зелений дивосвіт», 
«Ми — в природі, природа — в нас», 
«Замість ялинки — зимовий букет», 
«Осінній дивограй», 
«Світ дерев», 
«Дзвони Чорнобиля», 
«Мальовнича моя Україна: розробка 
сценарію 
фільму», 
«Світ природи в народному епосі», 
«Контурна карта виховної еколого- 
натуралістичної роботи» 

«Збережемо чистоту водних просторів 
наших!», «Бережіть рідну природу!», 
«Бережіть ліс — легені планети!», 
«Збережемо наше довкілля!», 
«Екологічний КВК», 
«Посади дерево», 
«Чистий зелений світ навколо тебе», 
«Захистимо мурашник», 
«Розчистимо лісове джерело», 
«Вони — з Червоної книги!», 
«Квіти — очі землі», 
«Рослини у творах мистецтва», 
«Уроки Чорнобиля», «Стояла я і слухала 
весну...», «Хай вічно струмує вода», 
«Мальовнича моя Україна; оформлення 
фотоальбому», «Краса і біль України»: 
«Свята спадщина», 
«Мальовнича Україна», «Скривджена земля»,
«3 попелу забуття», «Екологічна юстиція», 
«Свято врожаю», «Контурна карта виховної 
еколого-натуралістичної роботи» 

10-й клас 
«Жити в злагоді з природою», 
«Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини», 
«Зелений паросток майбутнього», 
«Ліси для нащадків», 
«Майбутнє лісу у твоїх руках», 
«Парки — легені міст і сіл», 
«До чистих джерел», 
«Екологічний вісник», 
«Рослини лікують», 
«Весняний вернісаж», 
«Екологічні наслідки Чорнобиля», 
«Екологічна етика», 
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«Екосвіт очима митців», 
«Декларація прав природи», 
«Світ навколо мене та я в ньому», 
«Книга скарг Природи», 
«Біль твоєї землі, Україно!», 
«Контурна карта виховної еколого- натуралістичної роботи» 

«Вплив антропогенних факторів на здоров'я 
людини», 
«Шляхи зменшення екологічних ризиків 
у харчуванні», 
«Річці — чистий берег!», 
«Екологічний об'єкт — наша вулиця», 
«Посади дерево», 
«Світ природи справжній та неповторний», 
«Земля у нас одна», 
«Біль Чорнобиля з роками не зникає», 
«Запаліть скорботну свічку» 

 
5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 
 Початкова школа 
 

 Виховні досягнення учнів 1-2-х класів 
Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і 
мистецтві: 
• основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності; 
• вміння відчувати та розуміти художні образи; 
• навичок виконувати творчі завдання; 
• «перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених 
до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» 
 Орієнтовні теми для виховної діяльності 
1-й клас 2-й клас 
«Музика поруч з нами», 
«Краса природи в пісні і слові», 
«Музичні фантазії», 
«Музика в природі: пори року», 
«Мистецтво слова», «Абетка мистецтва», 
«Таємниця однієї картини», 
«Танок осіннього листя», 
«Мистецька галерея зими», 
«Світ казки», «Мистецтво ляльки», 
«Вчимося етикету», «Культура поведінки: 
ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, 
на виставку тощо)» 

«Музичний фольклор рідного краю», 
«Народні звичаї», 
«Краса природи у творах образотворчого 
мистецтва», «У царині мистецтва», 
«Чарівне слово поезії», «Я вишиваю 
рушничок», «Лине пісня колискова», 
«Музична мозаїка», 
«Театр актора і ляльки», 
«Фарби осені», «Поезія зими», 
«Мелодія весни», «Вчимося етикету», 
«Культура поведінки: ідемо до театру 
(музею, 
кінотеатру, цирку, на виставку тощо)» 

3-й клас 4-й клас 
«У царині мистецтва», 
«Музичні захоплення», 
«Я вишиваю рушничок», 
«Кіномистецтво», 

«Мистецькі шедеври», «Влучне слово», 
«Таємниця однієї картини», 
«Музична спадщина рідного краю», 
«Музична терапія», 
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«Архітектурні перлини рідного краю», 
«Доторкнутися словом до серця», 
«Хоровод весняних квітів», 
«Краса природи рідного краю», 
«Малюю до картинної галереї», 
«Граю у ляльковій виставі», 
«Вчимося етикету», 
«Культура поведінки: ідемо до театру 
(музею, кінотеатру, цирку, на виставку 
тощо)» 

«Краса природи в мистецтві», 
«За народними ремеслами», 
«Кіномистецтво: документальний фільм», 
«Мистецькими стежками рідного краю», 
«Пісня рідного краю», 
«Прекрасне очима дитини», 
«Театральна афіша», 
«Вчимося етикету», 
«Культура поведінки: ідемо до театру 
(музею, кінотеатру, цирку, на виставку 
тощо)», «Мобільна культура» 

Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 
 Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного 
виховання і художнього сприйняття дійсності: 
• пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв'язку; 
• навичок аналізу та сприймання художніх творів; 
• здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері; 
• художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів та культури мислення та поведінки 

 Орієнтовні теми для виховної діяльності 
5-й клас 6-й клас 
«Люби музику — вона облагороджує думки
і почуття», 
«Чарівна мелодія скрипки», 
«Народ скаже — як зав'яже», 
«1 живе калина на папері», 
«Ілюструємо казки», «Казкова феєрія», 
«Світ моїх мистецьких захоплень», 
«Мистецькі уподобання моєї родини», 
«Різдвяний настрій», 
«Великодні писанки», 
«Українська співаночка», 
«Рукотворне диво», 
«Естетика побуту», 
«Культура поведінки: ідемо до театру 
(музею, кінотеатру, цирку, на виставку 
тощо)» 

<Що я знаю про жанри мистецтва?», 
«Мистецтво і його вплив на культуру 
нації», «Мистецтво та мої емоції», 
«Народні ремесла», 
«Витинанка», «Театр-експромт», 
«Турнір знавців поезії», 
«Школа юного актора», 
«Студія знавців поезії», 
«Зимовий музичний репертуар», 
«Ляльковий театр — молодшим 
школярам», «Естетика побуту», 
«Великодня композиція», 
«Мистецькі канікули», 
«Культура поведінки: ідемо до театру 
(музею, кінотеатру, цирку, на виставку 
тощо)» 

 7-й кл 
«Письменники рідного краю», 
«Сьогодення і майбутнє української книги»,
«Пісенник мого класу», 
«Люблю я пісню українську», 
«Естафета творчих завдань», 
«У світі живопису», «Український танок», 
«Вишневі усмішки», 
«Архітектурні пам'ятки мого краю» 

«Культура мовлення», 
«Культурна людина. Яка вона?», 
«Естетика зовнішнього вигляду», 
«Естетика побуту», «Уроки шляхетності»,
«Тонкощі етикету», 
«Культура поведінки: ідемо до театру 
(музею, кінотеатру, цирку, на виставку 
тощо)» 

Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 
Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості: 
• здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; 
• здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у 
мистецькій сфері; 
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• потреби у спілкуванні з мистецтвом;  
• системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
8-й клас 9-й клас 
«Музика, яку ми слухаємо, музика, яку «Концерт-блискавка», 
ми любимо», «Я малюю світ», 
«Кобзарська дума», «Мої захоплення», 
«Чи розуміємо ми оперу?», «У світі кіномистецтва», 
«Театр у моєму житті», «Музичний калейдоскоп», 
«Мистецтво і мода», «Осінній дивограй», 
«Наш край у творах мистецтва», «Я любив вас усіх, та найбільше любив 

Україну», 
«1 на тім рушникові», «П'ять хвилин з мистецтвом», 
«Купальські вогні», «Музична вітальня», 
«Новорічна вистава», «Україна моя вишивана», 
«Різдвяні комедії», «Українська народна іграшка», 
«Духовність особистості та мистецтво», «Загадка — до мудрості кладка», 
«Естетика побуту», «Подорож мережею Інтернет: відкриті 

наукові 
«Уроки шляхетності», архіви, електронні бібліотеки, віртуальні 
«Тонкощі етикету», музеї, світ електронних словників, 

електронна 
«Культура поведінки: ідемо до театру 
(музею, 

культура, термінологічні довідники» 

кінотеатру, цирку, на виставку тощо)»  
 Старша школа 

Виховні досягнення учнів 10-12-х класів 
Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, 
створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури: 
• здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі 
сфери життя людини; 
• навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого 
самовираження і самоствердження особистості; 
• розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазіцінності (піднесене і 
потворне); 
• оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ) 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
10-й клас 11-й клас 
«Історія танцю: від міфів до сучасності», «Духовна краса врятує світ», 
«Залучаємось до прекрасного», «У людини все має бути прекрасним: і тіло, 
«Видатні українські діячі культури і 
мистецтва 

і душа, і думки» (А. П. Чехов), 

рідного краю», «Арттерапія: профілактика емоційних 
«Україна поетична», і психологічних негараздів», 
«Поетичний олімп рідного краю», «Чарівна сила мистецтва», 
«Мій музичний вибір», «Танцювальний марафон», 
«Поезія кохання», «Так ніхто не кохав», 
«Чарівні фарби, залишені пензлем...», «Поезія кохання», 
«Краса рідної мови», «Галерея великих мистецтв», 
«У мові моїй — краса й неповторність», «Традиційний народний костюм», 
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«Обрядова культура України», «Мої улюблені виконавці», 
«Інтерактивний театр», «Мистецтво та митці у художніх творах», 
   
 Орієнтовні теми для виховної діяльності  
1-й клас 2-й клас  
«Та земля мила, де мати народила», «Наша Вітчизна — Україна»,  
«Моя рідна Україна», «У нас одна Батьківщина — наша рідна 

Україна», 
«Символи моєї держави», «Ми — українці»,  
«Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї «Я — син своєї землі»,  
Батьківщини», «Українці за кордоном»,  
«Ми — українці», «Славетні українці»,  
«У країні рідної мови», «Кожному мила своя сторона»,  
«Мова рідна, слово рідне», «Моя мала Батьківщина»,  
«Правовий букварик», «Мій рідний край»,  
«Я маю право... кожна людина має право» «Рід, родина, рідня», «Моя рідна 

вулиця», «Пам'ятаймо героїв», 
«Мої права та обов'язки», 
«Дитяча праця і права дитини» 

 

3-й клас 4-й клас  
«Я — маленький громадянин», 
«Кожна дитина має право», 
«3 чого починається Вітчизна?», 
«Що необхідно знати про національну 
символіку», «Всі — єдина сім'я», 
«Чи знаєш ти свій край?»,  
«Древній Київ — столиця України», 
«Легенди мого краю», 
«Вулицями рідного міста (села)», 
«Година пам'яті і мужності», «Моральні 
цінності мого народу. Традиції поваги, 
турботи, співчуття й допомоги людям» 

«Одна-єдина на цілім світі...», 
«Я громадянин України і пишаюсь цим» 
«Школа прав дитини», 
«Люби і знай свій рідний край», 
«Люди, які прославили мій край», 
«Сторінки історії мого міста (села)», 
«І живе калина на папері», 
«Всі народи України живуть в злагоді та 
«Шануймося, бо ми того варті» 
мирі», 

 
Основна школа 
Виховні досягнення учнів 5-7-х класів 
Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: 
• почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, 
традицій та звичаїв; 
• моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; 
• шанобливого ставлення до державної символіки; 
• правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; 
• активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі; 
• толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в 
Україні та інших державах 
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Орієнтовні теми для виховної діяльності 
5-й клас 6-й клас 
«Україна пам'ятає (Голодомор 1932-1933 
рр.)», «В ім'я твого і мого життя 
(сторінками історії)», «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте (Ветерани Великої 
Вітчизняної війни та воїни УПА)», 
«Державний Гімн України», 
«Духовність народу (народний 
календар)», 
«Що я знаю про Україну?», 
«Моя країна моїми очима», 
«Закони життя нашого класу», 

«Я — держава — суспільство», 
«Україна — полікультурна держава», 
«Демократичні принципи та цінності», 
«Згадаймо всіх поіменно», 
«Моя земля — земля моїх предків», 
«Україна — наша Батьківщина», 
«Державна символіка», 
«Мої права та обов'язки», 
«І синє небо, і жовте колосся», 

«Немає прав без обов'язків», 
«Бабусина скриня», 
Спартакіада народних ігор «Ігри народів 
світу», 
«Конвенція ООН та Конституція України 
— про права дітей» 

«Люби і знай свій рідний край», 
«Традиції мого народу», «Мова рідна —
слово рідне!», «Чи знаю я рідну мову?», 
«Хто живе поруч зі мною?», 
«Козацькі розваги», «Традиції моєї родини»,
«Перлини народної мудрості», 
«Школа — наш дім, ми господарі в нім» 

7-й клас 
«Любове моя — Україно!», 
«Україна: від козацьких часів до 
сьогодення», «Мій рідний край», 
«Історія рідного краю», 
«Люблю я свій народ, шаную його 
звичаї» 

«Мова рідна, слово рідне...», 
«Біль і крик душі під знаком Чорнобиля», 
«Колосок пам'яті», 
«Право, обов'язок і честь», 
«Вчинок, відповідальність, наслідки» 

Виховні досягнення учнів 8-9-х класів 
Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального 
багатства українського народу: 
• відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини; 
• розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків; 
• громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та 
громади; • власної віри у духовні сили народу, його майбутнє; 
• потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги 
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Орієнтовні теми для виховної діяльності 
8-й клас 9-й клас 
«Країна, в якій я живу», 
«Моя Україна, демократична і вільна, я з 
нею пов'язую долю свою», «Що ти знаєш 
про Україну?», «Трагедія українського 
народу (Голодомор 1932- 1933 рр.)», 
«Я — громадянин і патріот держави», 
«Право, обов'язок, свобода та 
відповідальність», «Збережемо наш скарб 
— рідну мову», «Джерела духовності 
мого краю», «Історія моєї родини — в 
історії мого краю», «Видатні люди мого 
краю», 
«Допоможемо ветеранам», «Козацькі 
сурми», «Виконую Кодекс класу 
(школи)», 
«Українці за кордоном. Що таке 
діаспора?», 
«Колосок пам'яті» 

«Громадянське суспільство — гарантія 
дотримання прав людини», 
«Гуманістична мораль у громадянському 
суспільстві», 
«Чорнобиль — горе і біль», 
«Колосок пам'яті», 
«Державні символи України», 
«Дебати: право на приватне життя», 
«Україна — полікультурна держава», 
«Видатні вчені України», 
«Ваш світлий подвиг незабутній», 
«Культура політичної дискусії», 
«Якби я був президентом...» 

 
 Старша школа 
Виховні досягнення учнів 10-12-х класів 
Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю 
України: • усвідомлення національної ідеї; 
• почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури 
міжетнічних відносин; 
• розуміння важливості української мови як основи духовної культури; 
• необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків, 
свобод, готовність до захисту інтересів Батьківщини 
Орієнтовні теми для виховної діяльності 
10-й клас 11-й клас 

«Поєднання особистісних потреб людини 
та вимог суспільства», 
«Про самоактуалізацію та 
самовизначеність 
особистості», 
«Я і соціум» («Моє входження до 
соціуму»), 
«Видатні особистості рідного краю», 
«Презентуємо нашу школу», 
«Учнівське самоврядування в школі», 
«Герої для нас як приклад...», 
«Сучасний політик, який він?», 
«Якби я був політиком...», 
«Видатні постаті України», 
«Україна і Європа», 
«Ми — громадяни України», 

«Я — українець!», «Можна все на світі 
вибирати, сину, вибрати не можна тільки 
Україну!», «Загальнолюдське і 
національне», «Особливості національних 
зразків моральності», «Патріотизм —
потреба України, кожного українця», 
«Основи правосвідомості особистості», 
«Славетні постаті України», 
«Конституційні основи держави», 
«Від формування правомірної поведінки 
— 
до правової культури громадянина 
України», «Політична культура. Якою 
вона повинна бути?», 
«Толерантність та політична культура», 
«Національні та етнокультурні традиції», 
«Мій рідний край ні з чим не порівняти!», 

«Вшанування пам'яті жертв Голодомору», 
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«Торгівля людьми — грубе порушення 
прав 
громадянина», 
«Особиста відповідальність — пріоритетна
риса громадянина», 
«Я і соціум: проблеми самореалізації» 

 
 
 

 

«Історія та сучасність рідного краю», 
«Ми співпрацюємо з територіальною 
громадою міста (села)», 
«Соціальна компетентність молодої 
людини», «Презентуємо учнівське 
самоврядування», «Взаємодія та співпраця 
з громадськими дитячими об'єднаннями та 
молодіжними організаціями», 
«Насильство та як його уникнути», 
«Сучасне рабство. Торгівля людьми», 
«Захист Вітчизни — обов'язок 
громадянина», «Сучасні тендерні 
стереотипи», «Колосок пам'яті»  

12-й клас 
«Україно! Ти моя молитва!», «Мораль і 
моральність — основні цінності етики 
громадянськості», «Правосвідомость 
громадянина», «Горде ім'я — українець!», 
«Що означає бути патріотом?» «Правова 
культура — міцність держави», «Лідер 
XXI сторіччя: соціально-психологічний 
портрет», «Гендерна рівність: правове 
забезпечення і реальність», 
«Моральні принципи досягнення успіху» 

«Про роль особистості в учнівському 
самоврядуванні», «Видатні випускники 
нашої школи», «Презентуємо себе», «Ми 
— різні, ми — рівні», «Культура 
міжетнічних відносин у полікультурному 
просторі», 
«Глобалізація: загроза або нова 
реальність?», «Інтеграція України в 
сучасному світі», «Голодомор 1932-1933 
рр.: Україна пам'ятає», «Порушення прав 
людини: експлуатація та торгівля» 

 
Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 
1. Розвиток нормативно-правової бази 
Недостатня орієнтація законодавства України на виховання дітей та 

учнівської молоді актуалізує необхідність розширення його змістовного 
наповнення та правового забезпечення. Законодавство має визначати 
правові межі сфери виховання дітей та учнівської молоді (стратегію і 
принципи виховних систем; баланс сімейного і суспільного виховання, 
співвідношення релігійного і світського виховання; характер експертизи і 
контролю процесу та результатів виховання; розмежування повноважень у 
розробці й реалізації програм виховання підростаючого покоління тощо). 
Важливо законодавчо визначити напрями впливу на дітей та учнівську 
молодь, захистити особистість від руйнівної й інформації. 

Доцільно створити нову концепцію превентивного виховання дітей 
та учнівської молоді, розробити основи законодавства про виховання 
підростаючого покоління в Україні; здійснити соціально-правову 
експертизу рішень органів державної влади з точки зору їх впливу на 
процеси виховання дітей та учнівської молоді. 
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2. Робота з керівними і педагогічними кадрами 
Забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв'язання 

сучасних проблем виховання дітей та учнівської молоді є ключовим 
питанням реалізації даної Програми. 

Підготовка керівних і педагогічних кадрів до організації виховної 
діяльності вимагає певного удосконалення. Необхідно поліпшити якість 
викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу у педагогічних 
навчальних закладах, розробити сучасне програмно-методичне 
забезпечення виховного процесу, удосконалити систему підготовки, 
підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, 
класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, заступників 
директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи у 
системі післядипломної освіти. 

 
3. Наукове забезпечення 
Наукове забезпечення Програми здійснюється Академією 

педагогічних наук України та її підрозділом — Інститутом проблем 
виховання у співпраці з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України. Академія педагогічних наук і 
Міністерство освіти і науки України спільно окреслюють напрями 
фундаментальних досліджень і прикладних проектів, спрямованих на 
реалізацію Програми, визначають шляхи розв'язання завдань, основними з 
яких є: 

• здійснення послідовного системного аналізу реальної практики 
виховання дітей та учнівської молоді у різних регіонах, яка враховує їх 
етнокультурні особливості; 

• розробка прогностичної моделі особистості випускника 12-річної 
школи; 

• визначення теоретичних засад проектування вірогідних стратегій 
соціальної й індивідуальної поведінки людини у ситуації невизначеності; 

• створення програми спільної діяльності державних і громадських 
організацій; 

• визначення теоретико-методологічних основ виховання дітей та 
учнівської молоді в сучасних умовах; 

• здійснення моніторингу рівня розвитку виховних систем; 
• визначення стратегії здійснення соціально-педагогічної експертизи 

стану виховання особистості в сучасному освітньому просторі; 
• створення інноваційного комплексу технологій оптимізації 

виховного процесу на різних освітніх рівнях; 
• створення моделі комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи 

«Виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; 
• забезпечення підтримки інноваційної виховної практики 

навчальних закладів різних типів і форм власності, розробки й реалізації 
ефективних виховних систем. 

Виконавці проектів визначаються на конкурсній основі. 
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4. Програмно-методичне та інформаційне, забезпечення | 
На виконання Програми в усіх навчальних закладах створюються і 

впроваджуються конкретні програми виховання, їх інформаційне і 
методичне забезпечення. | 

Основними напрямами цієї роботи є:  
• розробка навчально-методичного супроводу становлення і розвитку 

виховних систем, програм виховання у дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних і позашкільних і навчальних закладах, дитячих та 
молодіжних громадських організаціях і об'єднаннях;  

• створення програмно-методичних комплексів психолого- ] 
педагогічної підтримки розвитку особистості, процесів її соціальної 
інтеграції; 

• підготовка програм підвищення кваліфікації управлінських і кадрів 
та безпосередніх організаторів виховної діяльності | у навчальних 
закладах;  

• здійснення експертизи змісту програм виховання особистості, 
виховного потенціалу підручників і проектів виховних і систем 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

• розширення видавничої діяльності щодо випуску інформаційно-
методичної літератури з проблем виховання дітей та учнівської молоді; 

• проведення конференцій та семінарів з проблем виховання 
особистості в сучасних умовах; 

• формування інформаційно-аналітичного банку даних з усіх аспектів 
виховання дітей та молоді, що включає: інноваційні програми, конкретні 
приклади досвіду реалізації програм виховання; рекомендації щодо 
взаємодії навчальних закладів з сім'єю, іншими соціальними інститутами; 
аналіз результатів соціально-педагогічних і психологічних досліджень з 
проблем виховання. 

 
5. Взаємодія органів управління освітою з неурядовими та 

громадськими організаціями 
Взаємодія органів управління освітою із зацікавленими неурядовими 

та громадськими організаціями з питань виховання дітей та учнівської 
молоді здійснюється шляхом: 

• розробки комплексних міжвідомчих програм з питань виховання 
дітей та учнівської молоді; 

• підтримки виховних ініціатив неурядових, громадських дитячих і 
молодіжних організацій з метою спільного проведення конференцій, 
семінарів з різних напрямів виховання; 

• створення міжвідомчих комісій як засобу становлення державної 
системи виховання юних громадян; 

• створення регіональних волонтерських центрів виховання дітей та 
учнівської молоді.  

 З метою урізноманітнення та інтенсифікації культурного і творчого 
життя дітей та учнівської молоді управління освіти державного, 
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регіонального та місцевого рівнів навчальні заклади всіх типів і форм 
власності налагоджують співробітництво з міжнародними організаціями, 
які функціонують на території України, зокрема: 

• Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), який 
сприяє суттєвим змінам в уявленні про виживання і розвиток дітей, 
спрямовує зусилля на досягнення прогресу і миру, благополуччя дітей, 
задоволення їхніх інтересів; 

• Християнський Дитячий Фонд, діяльність якого сприяє поліп-
шенню становища дітей та молоді в Україні шляхом розробки та реалізації 
програм, надання соціальних послуг, навчання спеціалістів та волонтерів 
соціальної роботи, розвитку міжнародного співробітництва в партнерстві з 
державними та недержавними структурами; 

• іншими недержавними організаціями та фондами, діяльність яких 
спрямовується на вирішення завдань виховання дітей та учнівської молоді. 

 
Розділ VI. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Шляхи реалізації Програми такі: 
• удосконалення нормативно-правової бази з питань виховання; 
• консолідація зусиль органів державної влади у вихованні духовно-

моральної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізує свої 
потенційні можливості в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал; 

• здійснення управління процесом виховання та контролю за ді-
яльністю підвідомчих структур у частині виконання діючого законодавства 
України, відповідних указів Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України; 

• подальша демократизація державного управління процесом 
виховання; 

• підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників з виховної діяльності; 

• модернізація вищої і післядипломної педагогічної освіти з ура-
хуванням сучасних вимог і потреб виховання підростаючої особистості; 

• організація системного моніторингу динаміки розвитку змін в 
організації й оцінці ефективності процесу виховання дітей та учнівської 
молоді. 

На рівні місцевих органів управління освітою: 
• піднесення ролі виховання у педагогічному процесі навчальних 

закладів усіх типів і форм власності; 
• організація навчально-методичного забезпечення учасників 

виховного процесу, вдосконалення професійної компетентності 
педагогічних працівників, соціальний захист педагогів; 

• залучення й координація зусиль різних соціальних інституцій у 
процесі виховання дітей та учнівської молоді; • створення необхідних умов 
для виховання дітей та учнівської молоді, розвитку їх здібностей, 
професійного самовизначення; 



 

 247

• кадрове забезпечення, фінансування і сприяння реалізації 
державних та регіональних програм виховання дітей та учнівської молоді; 

• координація дій педагогічних колективів, сім'ї, громадськості з 
питань виховання учнів; 

• правове, психологічне забезпечення виховного процесу з дітьми-
сиротами, дітьми з дисфункційних сімей; 

• забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки 
дітей та учнівської молоді, дитячої безпритульності, правопорушень; 

• попередження та подолання тютюнокуріння, вживання нарко-
тичних та психотропних речовин, профілактика ВІЛ/СНІДу; 

• сприяння створенню й розвитку дитячих і молодіжних громадських 
організацій як осередків самореалізації особистості; 

• розвиток регіональних та інших систем виховання, які врахо-/ 
вують територіальні, соціальні, національні особливості, що 

спрямовані на духовно-моральний розвиток особистості. На рівні 
навчального закладу: 

• підвищення професійної компетентності педагогів, пов'язаної із 
здійсненням процесу виховання; 

• активізація творчого потенціалу педагогів у виборі методів, форм, 
засобів, технологій виховання; 

• розширення спектра суб'єктів виховання; 
• наукове й організаційно-методичне забезпечення процесу 

виховання; 
• посилення відповідальності суб'єктів виховання за здійснення 

даного процесу; 
• забезпечення єдності навчання й виховання як двох взаємо-

залежних складових системи освіти; 
• посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім'ї і 

навчального закладу; 
• поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, на-

ціонально-культурної, просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів, 
місцевої громади. 

• створення необхідних умов для виховання дітей та учнівської 
молоді, розвитку їх здібностей, професійного самовизначення; 

• кадрове забезпечення, фінансування і сприяння реалізації 
державних та регіональних програм виховання дітей та учнівської молоді; 

• координація дій педагогічних колективів, сім'ї, громадськості з 
питань виховання учнів; 

• правове, психологічне забезпечення виховного процесу з дітьми-
сиротами, дітьми з дисфункційних сімей; 

• забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки 
дітей та учнівської молоді, дитячої безпритульності, правопорушень; 

• попередження та подолання тютюнокуріння, вживання нарко-
тичних та психотропних речовин, профілактика ВІЛ/СНІДу; 
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• сприяння створенню й розвитку дитячих і молодіжних громадських 
організацій як осередків самореалізації особистості; 

• розвиток регіональних та інших систем виховання, які врахо-/ 
вують територіальні, соціальні, національні особливості, що 

спрямовані на духовно-моральний розвиток особистості. На рівні 
навчального закладу: 

• підвищення професійної компетентності педагогів, пов'язаної із 
здійсненням процесу виховання; 

• активізація творчого потенціалу педагогів у виборі методів, форм, 
засобів, технологій виховання; 

• розширення спектра суб'єктів виховання; 
• наукове й організаційно-методичне забезпечення процесу 

виховання; 
• посилення відповідальності суб'єктів виховання за здійснення 

даного процесу; 
• забезпечення єдності навчання й виховання як двох взаємо-

залежних складових системи освіти; 
• посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім'ї і 

навчального закладу; 
• поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, на-

ціонально-культурної, просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів, 
місцевої громади. 

 
Рекомендований перелік питань для самостійного опрацювання 

в процесі реалізації Програми 
Початкова школа 
Молодший шкільний вік — важливий період у становленні 

особистості учня. Психічний розвиток та формування особистості 
молодших школярів. Вікові, анатомо-фізіологічні та індивідуально-
психологічні особливості учнів 1-4-х класів: початковий рівень 
соціального та морального досвіду, нестійка емоційна сфера, 
співвідношення процесів збудження і гальмування, вразливість, 
імпульсивність та безпосередність поведінки, ріст і розвиток серцево-
судинної, скелетно-м'язової та інших систем організму учнів 6-9 років. 
Особливості розвитку пізнавальних інтересів, уваги, пам'яті, мислення, 
уяви. 

Подальший розвиток моральних почуттів обов'язку, відпові-
дальності, справедливості, дружби, сумління, власної гідності, провини, 
сорому. Бажання постійно розширювати коло спілкування. Розрив між 
знанням моральних принципів і відповідною поведінкою — 
найхарактерніша особливість учнів цього віку. 

Перехід від ігрової до навчально-пізнавальної діяльності — 
основного виду діяльності учнів 1-4-х класів. Необхідність урахування 
принципів особистісно зорієнтованого підходу до організації навчання і 
виховання учнів початкової школи. 
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Провідна роль учителя в житті учнів початкових класів. Можливості 
сім'ї щодо розвитку особистості дитини. Обов'язкове врахування 
правильної організації режиму дня, раціонального чергування 
різноманітних видів діяльності учнів 1-4-х класів. Особливості 
формування трудових навичок у молодших школярів. 

Основна школа 
Підлітковий вік — відповідальний і складний період становлення 

особистості. Кількісні та якісні зміни у фізичному, розумовому, 
моральному, психічному та соціальному розвитку підлітків: інтенсивний 
ріст, різке посилення діяльності залоз внутрішньої секреції, підвищений 
обмін речовин; розгортання процесу статевого дозрівання; порушення 
рівноваги нервово-психічних процесів та серцево-судинної системи; 
особливості розвитку сприймання, пам'яті, уваги, мислення; інтенсивне 
формування самосвідомості, самооцінки; становлення і розвиток якісно 
нових психологічних новоутворень — своєрідного почуття дорослості; 
виникнення потреби знати власні особливості, інтересу до себе — важли-
вий засіб, необхідний підлітку для організації взаємостосунків та 
досягнення успіхів. 

Формування образу власного «Я» («Я»-концепція, «Я»-образ). 
Умови формування особистості підлітка. «Криза» підліткового віку. 

Поява специфічних труднощів у спілкуванні підлітка і дорослого, 
конфліктні ситуації. 

Шляхи формування дорослості підлітків. Роль дорослих у вихованні 
почуття справжньої дружби, виборі друзів, формуванні правильних 
стосунків між підлітками. 

Застосування особистісно зорієнтованих виховних технологій для 
загального формування і розвитку особистості учнів 10-14 років. 

Старша школа 
Юнацький вік — період громадянського становлення, соціального 

самовизначення, формування духовних якостей особистості, завершальний 
етап фізичного розвитку організму. 

Формування активної життєвої позиції, самоповаги, основаної на 
самооцінці та самовихованні. 

Особливості фізичного розвитку (закінчення закостеніння скелета, 
приріст м'язів, розвиток координації рухів, удосконалення функцій 
нервової та серцево-судинної систем). Особливості статевого дозрівання, 
протиріччя між статевою та соціальною зрілістю юнаків і дівчат. 

Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. 
Інтенсивний інтелектуальний розвиток: абстрактне і узагальнене 
мислення, його логічність і послідовність. 

Основні психологічні закономірності поведінки старшокласників. 
Зміни становища в школі, сім'ї та суспільстві. Нові мотиви і ставлення до 
навчання. Визнання дорослості — одна з важливих закономірностей 
поведінки старшокласників. Особливості спілкування з однолітками, 
вчителями, батьками, іншими дорослими. Розширення сфери спілкування. 
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Роль юнацької дружби у формуванні особистості, неповторність 
перших інтимних почуттів у юнаків і дівчат. Ідеали, почуття, мрії. 
Юнацький романтизм та суб'єктивний реалізм. 

 
 Знання без виховання – меч у руках божевільного! 
       Д. Менделєєв 
Освічена, але погано вихована людина страшніша будь-якого звіра. 
       Платон 
Мало знати, треба і застосовувати. Мало хотіти, треба і робити. 
       Гете. 
Пам’ятайте: у людини немає вибору, вона повинна бути людиною. 
       Леу Станіслав 
 
Інші люди можуть і не мати високих сподівань щодо мене, але я маю  
високі сподівання щодо себе. 
       Шенон Мілер 
Багато знань не робить людину розумною.  
       Геракліт 
Посієш Вчинок – пожнеш Звичку, посієш Звичку – пожнеш 

Характер, посієш Характер – пожнеш Долю. 
       Народна мудрість 
Педагогічна теорія – абстракція, її практичне застосування – завжди  
високе мистецтво. 
       І. Підласий 
Особливістю живого розуму є те, що йому треба лише трохи 

побачити й почути для того, щоб він міг потім довго міркувати й багато 
зрозуміти. 

       Джордано Бруно  
Інтелігентом не можна прикинутися.  
       Д.С. Лихачов 
Каміння кидають тільки в дерево, що плодоносить. 

  Древня мудрість 
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Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України. Методичне забезпечення Програми на 
Полтавщині / Упорядники: Н.В.Настенко, Г.А.Каліберда. –– Полтава: 
ПОІППО. –– 2009. –– 252 с. 
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