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Реалізації обласної програми системи виховання учнівської молоді 
засобами проектування 

Воліченко А.І.,  
управління освіти і науки ОДА 

 
 Нині чимало говориться про реформування й оновлення 

суспільного виховання, про переорієнтацію в методичній роботі з 
педагогічними кадрами, удосконалення змісту й методів виховання та 
навчання дітей завдяки використанню інноваційних технологій та 
альтернативних педагогік. 

 Основні напрямки виховання особистості накреслені обласною 
програмою системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року, 
Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ ст. 

 Динамічні зміни в державі, пов’язані з демократизацією суспільства, 
спричили до створення неординарних умов соціалізації дитини. 
Традиційні соціальні інститути соціалізації – сім’я, школа, позашкільні 
заклади – не в повній мірі стали відповідати новим вимогам. 

 Соціальні та економічні проблеми суспільства породили труднощі у 
вихованні учнів: байдужість до літератури, мистецтва, культурних 
цінностей, безініціативність, нігілізм, відсутність потреби в здоровому 
способі життя, спад інтересу до фізичної культури, уживання алкоголю, 
будність в інтелектуальному розвитку.  

 У той же час зріс інтерес до видань, що пропагують насильство, секс, 
жорстокість, містицизм. Виховний процес у школі втратив свою 
ефективність і результативність, як наслідок застарілих форм і методів 
організації, неврахування вікових потреб учнів.  

 Аналіз обласної програми системи виховання учнівської молоді на 
період до 2012 року висвітлив найактуальніші проблеми щодо виховання 
особистості школяра. Вони тісно пов’язані з соціально-економічною та 
політичною нестабільністю в суспільстві, конкретною ситуацією і 
умовами виховання в сім’ї, негативним впливом антигромадських 
елементів, низькою роллю громадських формувань в організації дозвілля 
дітей та підлітків.  

 Хочу нагадати, що програма – це насамперед продуманий план 
певної діяльності, роботи. Програма виховної роботи є результатом 
проектно-цільової діяльності педагога та реалізується завдяки 
плануванню виховної роботи з учнями, є однією із важливих передумов 
ефективної системи позакласної виховної роботи. 

 Для створення ефективної системи виховання необхідний 
цілеспрямований, усвідомлений підхід до формування виховної стратегії, 
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реалізація якої можлива лише за умови розробки продуманого 
обгрунтованого психолого-педагогічного проекту виховного процесу. 

 Технологію методу проектів учителі Європи та США успішно 
впроваджують як на уроках, так і в позакласній діяльності. У 
Великобританії невеликі й прості за обсягом проекти включають у цикл 
уроків у вигляді творчих завдань. Наприклад, діти, особливо маленькі, 
роблять проекти про їхню сім’ю, будинок, улюблених тварин, сни й 
фантазії, демонструючи досвід і погляди на навколишній світ. Кінцевим 
результатом над складними проектами учнів старшого віку є доповіді, 
буклети, газети, звернення, статті, сценарії та презентація їх на сцені. 

Сьогодні в Україні впроваджуються в життя різні виховні системи 
такі, як: «Школа-родина», «Школа-музей», «Школа-розвитку», «Школа-
радості», «Недільні школи» тощо. 

 У Київському фінансовому ліцеї діє постійна виставка учнівських 
проектів, що є сильною мотивацією для творчості учнів. Старші ліцеїсти 
люблять готувати мультимедійні проекти.  

 Нині особливо актуальним є фундаментальне методологічне 
положення видатного українського психолога Г.С.Костюка про те, що 
виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей 
особистості й керувати здійсненням накреслених проектів.  

 Ефективність проектування виховного процесу визначається 
такими організаційно-педагогічними умовами: 

- забезпеченість пріоритетності виховання серед педагогічних 
пріоритетів; 

- сприйняття, усвідомлення й реалізація педагогічними 
працівниками нової парадигми виховання; 

- створення й цілеспрямоване використання виховного середовища; 
- урахування в процесі складання проекту регіональних 

особливостей, специфічних умов діяльності навчального закладу. 
 В області розпочався процес включення педагогічних та учнівських 

колективів до психолого-педагогічного та соціального проектування. 
Цьому сприяла організаційно-інформаційна, науково-методична робота 
проведена на рівні держави, області: конференції, семінари, курси, 
тренінги, конкурси. 

 З 2001 року впроваджується регіональний проект «Громадянська 
освіта», розроблена її модель, яка базується на принципах демократизації, 
інноваційного навчання. Активно включилися школярі області до 
реалізації міжнародної суспільної акції «Громадянин». Працюючи над 
проектами вирішення соціальних проблем у рамках цієї акції, школярі 
одночасно є безпосередніми учасниками становлення громадянського 
суспільства в Україні. Учні Гадяцької гімназії – переможці даної акції за 
реалізацію проекту «Усе починається з малого» (створення та 
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облаштування малого атлетичного залу). Він був реалізований 
надзвичайно успішно й показав уміння учнів залучати до вирішення 
спільної проблеми громадськість. Учні власними силами організували і 
провели платну дискотеку, а за виручені кошти придбали будівельні 
матеріали для ремонту приміщення. Усі ремонтні роботи теж було 
здійснено силами учнів. Школярі звернулися до відділення «Укрпошта», 
яке надало безкоштовно ксерокопіювальні послуги, провели зустрічі з 
керуючим Нафтогаз, Гадячгаз, який пообіцяв надати матеріальну 
допомогу для придбання спортивних тренажерів. 

 Громадська рада м. Полтави оголосила конкурс на кращу ідею та 
проект у рамках громадського руху форуму «Ми полтавці». Ідеї проектів 
можуть бути найрізноманітнішими. Приміром, прокладення екологічної 
стежини, спорудження криниці-журавля, видання рукописів, розробка 
нових туристичних маршрутів, озеленення й ландшафтне облаштування 
території, оригінальні дизайнерські рішення, проекти пам’ятників чи 
парків, бізнес-плани, наукові винаходи. Пропозиції для інвестування, 
проекти транспортного обслуговування інвалідів. Створення кінофільмів, 
фотоконкурс «Чи є в місті господар» про факти безгосподарності нашої 
власної неохайності чи мовних «ляпів» у вивісках, конкурс на п’єсу 
місцевих авторів, ідея створення турніру та інше .Одне слово, небачений 
простір для фантазії та творчості небайдужих, активних, справжніх 
патріотів Полтави й України. Пропоновані номінації громадського 
форуму далеко не вичерпують тематику ідей та проектів: «Полтава 
історична», «Полтава літературна», «Полтава театральна», «Полтава 
архітектурна», «Полтава туристична», «Полтава економічна», «Полтава 
екологічна», «Полтава гумористична». 

 У м. Полтаві впроваджувався пілотний проект у трьох навчальних 
закладах – школах №№5, № 26 та ліцею №№1, який пройшов апробацію у 
Дніпропетровську. Батьки отримували на мобільний телефон інформацію 
про те, де знаходиться їхнє чадо. Якщо школяр вирішить не з’явитися в 
школу чи прогуляє урок, батьки відразу отримували спеціальне SMS-
повідомлення. Після закінчення кожного уроку вчителі повідомляли 
секретарю прізвища учнів, які були відсутні. Дані заносилися на 
комп’ютер, а за кілька хвилин програма «скидала» повідомлення на 
мобільний телефон батьків із точним зазначенням, якого дня й о котрій 
годині дитина була відсутня на уроці. Ідея такого проекту виникла тоді, 
коли міліція шукала 12-річного хлопчика, який пішов до школи і зник. 
Насправді, він школу прогуляв, а щоб уникнути покарання, 
переховувався в родичів. Щоб таких випадків не було, вирішено 
запровадити комп’ютерну систему безпеки. 

 На Полтавщині розпочато роботу щодо залучення загальноосвітніх 
навчальних закладів області до експериментально-пошукової діяльності з 
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розроблення моделі «Школи майбутнього», організований конкурс-
захист власних проектів. Цій темі присвячений випуск журналу 
«Постметодики» «Школа майбутнього».  

Спроектована модель життєдіяльності Пирятинського ліцею, 
Миргородської та Комсомольської гімназій за технологією психолого-
педагогічного проектування особистісного розвитку учня (автор – 
кандидат педагогічних наук Киричук Валерій Олександрович). Основою 
виховного процесу в цих закладах є система взаємин, що визначає 
взаємодію між вихователем та вихованцем. Сприяють цьому розроблені 
цільові програми, проекти, моделі. 

У Пирятинському ліцеї завершився експеримент, що тривав 
протягом 2001-2006 рр.  

З 2001 року в Полтавській області впроваджується проект 
всеукраїнської програми  «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – 
рівному» серед молоді щодо здорового способу життя». Просвітницька 
робота за методом   «рівний-рівному» ведеться підлітком-інструктором, 
що пройшов тренінг-курс та має сформовану позицію. Дослідження, 
вибірково проведені в навчальних закладах області, доводять її 
результативність – підвищується рівень проінформованості учнів, 
здатність вирішувати складні ситуації не насильницьким шляхом, зростає 
соціальна активність, знижується ймовірність ризикованих форм 
поведінки.  

На жаль, донині Програма не набула бажаного поширення, її 
впроваджують 50 навчальних закладів області, хоча підготовку проходило 
більше 120 педагогічних працівників. Це пов’язано з різного роду 
причинами, але ми маємо підстави сподіватися, що впродовж наступних 
років ми зможемо підтримати та розширити Програму в області.  

 Трудове виховання учнівської молоді також реалізовується через 
проектну технологію. Створена спеціальна дослідницька група 
«Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технологія», 
напрацювання якої висвітлюється в журналах «ПМ», «Трудова 
підготовка в закладах освіти» та іншій друкованій продукції, у якій 
розкривається особистісно та компетентнісно орієнтовані підходи до 
формування культури підприємливості учнів, їх професійне 
самовизначення, імідж ділової людини. У процесі виконання проектів 
пропонується застосування різних видів технологій, що створює 
сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів відповідно 
до їх нахилів, бажань, регіональних традицій, народно-художніх 
промислів та розвитку освітньої та життєвої траєкторії. 

 Учасники презентують свої творчі проекти та діляться досвідом 
роботи на міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях, 
семінарах, ярмарках педтехнологій. 
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 Особлива роль при проектуванні відводиться взаємодії навчальних 
закладів з дитячими та молодіжними громадськими організаціями й 
об’єднаннями. 

 Така взаємодія обумовлена спільністю цілей, прагненням розвивати 
самодіяльность, ініціативу дітей і підлітків; єдиним часовим простором, у 
якому здійснюється така діяльність; новою соціально значущою роллю, 
яку відіграють дитячі та молодіжні громадські організації та об’єднання. 

 Полем спільної виховної діяльності навчальних закладів з 
дитячими та молодіжними громадськими організаціями й об’єднаннями є 
широке та різнобічне включення особистості до системи громадських 
суспільних зв’язків; організація життєдіяльності, яка задовольняє основні 
потреби в розвитку особистості; захист від імовірних негативних впливів 
соціального середовища. 

 На Полтавщині триває реалізація проекту «Європейські студії». 
Цікавий досвід роботи молодіжної громадської організації «Євроклуб-
Лубни» та «Євроклуб-Полтава», який функціонує на базі гімназії №28 
м.Полтави. Членами клубу є старшокласники багатьох шкіл та студенти 
ВНЗ міста. Гімназисти активні учасники проекту «Інформаційні дні 
Євросоюзу в школах України». Наслідки участі в проекті: позаурочна 
нова діяльність, яка збагачує знаннями про ЄС і Україну. Дає навички 
пошукової та креативної діяльності, учить співпраці й толерантного 
ставлення до інших. Діяльність клубу вийшла за межі проекту і 
підтримується ініціативою самих євроклубівців.  

 Представляє інтерес молодіжний проект для участі в реалізації 
програми розвитку молодіжної політики в місті Комсомольську на період 
до 2010 року «Знайди себе» .Він направлений на політику по відношенню 
до розвитку культури, спорту, дозвілля та громадських об’єднань. Метою 
проекту є об’єднання творчих зусиль двох навчальних закладів: Малої 
академії мистецтв гімназії та гуртків, секцій, студій ЗОШ № 6 І-ІІІ 
ступенів №для організації змістовного дозвілля за місцем проживання. 
Пропаганда й підтримка здібних, творчо обдарованих та всіх небайдужих 
до національної культури. Цілі та задачі: пропагувати, зацікавити, дати 
можливість молоді активно працювати над покращенням молодіжного 
дозвілля в місті шляхом проведення різних виховних, розважальних, 
пізнавальних заходів, акцій, конкурсів. Цільовою аудиторією, на яку 
спрямовано реалізацію даного проекту, визначені жителі та підростаюче 
покоління м. Комсомольська. У місті створений молодіжний парламент, 
що впливає на процес формування бюджету міста, статей соціальних 
програм. 

 Обласна програма системи виховання учнівської молоді чітко 
визначила завдання для створення в закладах освіти творчих учнівських 
осередків нового типу: громадських організацій (СПОУ, «Козацька 
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республіка», «Інтелектуальне братство», «Пласт» тощо), дитячо-
юнацьких об’єднань за інтересами. Спілка піонерських організацій 
Полтавщини – поки що єдина масова зареєстрована дитяча організація, 
яка нараховує до 70 тис. членів, 32 тисячі з них – молодші школярі 
«Країни Барвінкової», решта – учні середнього віку. 

 З відродженням традицій українського козацтва пов’язана 
діяльність 17 козацьких осередків (республік, кошів, загонів, товариств), 
якими охоплено більше 2 тисяч дітей і підлітків. Стало традицією 
проводити зльоти дитячо-юнацьких козацьких товариств згідно 
Положення дитячо-юнацької військово-спортивно-патріотичної гри 
«Сокіл» напередодні Дня українського козацтва. Успішно впроваджують 
свої проекти козацькі товариства: «Перлина» Новооріхівської ЗОШ 
Лубенського району, «Січ» Карлівська гімназія, «Козачий шкільний кіш» 
ЗОШ №22 м. Кременчука, «Козацька слава» ЗОШ №7 м.Полтави, «Сокіл» 
Лохвицька гімназія.  

 Досвід роботи Велико-Сорочинської дитячої громадської 
організації «Козацька держава», схвалений МОН України в 2005 році, 
надрукований у навчально-методичному посібнику «Плекаємо живе 
ядро». Він є результатом багатобічних пошуків педагогічним колективом 
нових форм, методів і засобів виховання молодого покоління, в основу 
яких були покладені ідеї видатних педагогів різних часів: 

І.Г.Песталоці – формування моральності через працю; 
К.Д.Ушинського – народності виховання; 
Я.А.Коменського – гуманного підходу до дітей; 
В.О.Сухомлинського – виховання дитини через середовище, добром 

і любов’ю; 
А.С.Макаренка - виховання в колективі й через колектив.  
 Працюючи над вирішенням поставлених завдань, педагогічний 

колектив прагнув досягти головної мети: виховати конкурентно 
спроможну особистість із постійною потребою в самореалізації, 
самовдосконаленні, з гуманістичним сприйняттям дійсності й почуттям 
великої відповідальності за долю України. 

 Масовими в навчальних закладах області є дитячо-юнацькі 
об’єднання (238 об’єднань - 37 тис.школярів), які працюють за різними 
напрямками: героїко-патріотичним, естетичним, краєзнавчим, 
народознавчим, спортивно-туристичним тощо). Це багатопрофільні 
об’єднання за інтересами, які мають мету – розкрити можливості кожної 
дитини, створити умови для творчої діяльності учнівської молоді згідно з 
їх здібностями та нахилами. Усього різними формами дитячо-юнацьких 
організацій та об’єднань в області охоплено 108 тис. дітей і підлітків.  
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 Обласний конкурс заступників директорів з виховної роботи 
засвідчив, що в кращих загальноосвітніх школах розпочався процес 
застосування методу проекту у виховній роботі з школярами. 

 Модель системи виховання Кобеляцької ЗОШ №№2 ім. О. Гончара 
(заступник –Чухіна Наталія Василівна) спрямовує педагогічний та 
учнівський колективи на виконання п’яти проектів: «Я – громадянин», 
«Лідер», «Творча веселка», «Гармонія душі й тіла», «Знаємо, виконуємо, 
діємо». Завдяки продуманій системі учні школи-переможці обласних, 
міжнародних конкурсів, фестивалів, оглядів, змагань, не скоюють 
злочини. Чухіна Н.В. 10 років голова районного методичного об’єднання, 
ведуча багатьох міських заходів, публікується в державних журналах та 
газетах.  

 У Комсомольській гімназії (заступник директора з виховної роботи 
Оверченко Ніна Миколаївна) розроблені програми: «Школа збереження 
та зміцнення здоров’я», «Соціальні педагоги в житті гімназії», «Дозвілля», 
«Спілкування», дискусійний клуб «Гаряча точка». Шкільна мерія є 
носієм нових ідей і начинань учнів, а обробкою цих ідей займається 
творча лабораторія класних керівників (клуб «Творчість»). 

 Над проектом «Школа творчої співдружності та співпраці» працює 
Кротенківська ЗОШ Полтавського району (заступник Коба Ольга 
Клавдіївна). Система виховної роботи включає цілеспрямовану 
взаємопов’язану сукупність виховних заходів з урахуванням соціально-
педагогічних умов активної життєдіяльності учнів. Структурною основою 
такої системи стали асоціації клубів: «Горизонт», КВК, «Еврика», 
«Старшокласник», об’єднання «Козацької республіки» та 
загальношкільної Великої ради учнівського самоврядування. 

 В організації виховної роботи заступник директора з виховної 
роботи Гоголівської ЗОШ В-Багачанського району Ручій Тамара 
Олексіївна відійшла від консервативно-традиційної методики, 
упроваджує нові виховні технології. З’явилася система планування 
виховної роботи за тематичними періодами, програма «Сім Криниць 
Людяності» (5-11 класи). Дана технологія дає можливість спрогнозувати 
розвиток особистості учня, ефективно вплинути на його психосоціальний 
розвиток, цілеспрямовано управляти корекційно-виховним процесом. 
Ураховано результати комплексної діагностики всіх учасників виховного 
процесу, яка включала дослідження недоліків особистісного розвитку, 
ціннісних пріоритетів та ціннісних орієнтацій учнів, взаємостосунків 
батьків і дітей, рівня професійної компетентності педагогічного 
колективу. Згодом одну із Криниць цієї програми конкретизовано в 
модулі «Я – особистість», мета – від самоаналізу через самовиховання й 
самовдосконалення до самореалізації. Життя школи наповнилося 
цікавими й багатогранними заходами дитячих об’єднань «Добро», 
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«Дарунок», «Берегиня», пошукових загонів «Ромашка», «Горицвіти», 
«Пролісок», «Еколог», клубів «Феміда», «Юність», «Ерудит», «Юнпрес».  

 Виховна система, створена Ніною Олексіївною Якименко 
заступником директора з виховної роботи Білухівської ЗОШ 
Карлівського району, відображає суть виховання не як спеціально 
придуманої певної кількості заходів, а як спосіб життя колективу за 
певними законами, традиціями, з чітко визначеною структурою прав і 
обов’язків. З її ініціативи створене дитячо-юнацьке об'єднання «Сонячна 
родина» та розроблено цільову творчу програму. Включення особистості в 
таку систему сприяє розвиткові й вихованню в неї високих моральних 
якостей, формує активну життєву позицію. 

 Проекти різних навчальних закладів можуть відрізнятися і за 
змістом, і за метою та завданнями. Але застосування системного підходу в 
проектуванні виховного процесу зведе до мінімуму педагогічні експромти, 
перетворить його з маловпорядкованої сукупності дій педагогів на 
цілісну, спроектовану педагогічну взаємодію, дасть змогу спрямувати 
діяльність кожного навчального закладу на реалізацію особистісного 
підходу до виховання учнівської молоді. 

 Виховання повинно бути в центрі уваги батьків, педагогів, 
громадськості й кожної людини. Не можна залишатися осторонь чужої 
біди, негідної поведінки, порушення загальнолюдських норм життя тощо.  

 Стало традицією проводити обласні форуми батьківської 
громадськості та учнівського самоврядування з проблеми «Сучасна роль 
батьківської громадськості в державно-громадській моделі управління 
освітою». Трикутник взаємодії між учителем-учнем-батьком запорука 
повноцінного розвитку дитини.  

У полі зору педагогів постійно повинні бути інноваційні технології 
виховання особистості. Протягом 10 років упроваджується ідея 
міжнародного фонду «Відродження» по створеннню в Україні мережі 
закладів, які навчають дітей умінню дискутувати. Останні роки 
інтелектуальна гра на правову тематику «Дебати» охопила теми, що 
наближають їх до стилю політичних. Прикладом обговорення були теми 
«Свобода слова має бути обмежена», «Школа готує до реального життя», 
«Держава повинна контролювати інформацію, що є доступною її 
громадянам через інтернет», «Введення 12-річної системи є доцільним». 
«Україна може стати членом Європейського Союзу в найближчі п’ять 
років» та «Україна не може мати ніяких перспектив на відносини з 
НАТО», «Діти України захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації» та «Політичні партії в Україні відіграють позитивну роль у 
суспільстві», «Генна інженерія аморальна», «Моральні переконання мене 
не стосуються». Участь шкільної молоді в реалізації проекту «Дебати» 
формує в них активну громадянську позицію, готує до реалій життя. 
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 Звичайно, поряд із позитивним маємо багато невирішених питань 
та проблем. 

1. Недостатньо сьогодні вивчена специфіка управління й 
керівництва виховним процесом. 

2. Поза належною увагою дослідників залишаються проблеми 
організації дитячого дозвілля. 

3. Є потреба у модернізації матеріально-технічної бази виховання. 
Це стосується переведення бібліотек на електронні носії, комп’ютеризація 
усіх ЗНЗ, відділів освіти, а особливо методичних кабінетів, позашкільних 
закладів. Необхідно нам вирішити і проблему морально-стимулюючого 
виховання вчителів, вихователів, керівників дитячих творчих об’єднань 
тощо, усіх тих, хто причетний до виховання.  

4. Слід створювати сприятливу атмосферу для розвитку нахилів, 
інтересів, обдарувань кожної дитини.  

5. Розширювати клубну, гурткову роботу. 
6. Ширше залучати батьків до виховання своїх дітей. 
7. Активніше пропагувати кращий досвід учителів, вихователів, 

керівників гуртків, які результативно працюють із шкільною молоддю. 
8. Поліпшити просвітницьку роботу щодо запобігання протиправної 

поведінки учнівської молоді. 
9. Поліпшити діяльність навчальних закладів щодо реалізації 

обласної програми системи виховання учнівської молоді засобами 
проектування. 

 Сподіваюсь, що дані матеріали стануть поштовхом для подальшої 
практичної творчої роботи педагогічних колективів Полтавщини з 
учнівською молоддю по реалізації обласної програми системи виховання.  

 

Підготовка майбутніх вчителів  
до практичної реалізації методу проектів 

Біла І.О., м. Кременчук 
 
Нові суспільно-економічні відносини в Україні зумовлюють 

оновлену мету навчально-виховного процесу: формувати людину, яка 
хоче і вміє самостійно вчитися; яка вміє сприймати інформацію, 
працювати з інформацією, сортувати її, осмислювати, аналізувати, 
творити.  

Робота над проектом — практика особистісно-орієнтованого 
навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, 
з урахуванням його інтересів. В умовах особистісно-орієнтованого 
навчання метод проектів набуває нового переосмислення. Він найповніше 
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забезпечує взаємодію учасників навчально-виховного процесу. Створення 
спільних проектів займає найвищу сходинку в ієрархії способів 
організації взаємодії учнів і вчителя в навчально-виховному процесі 
школи щодо складності організації. 

Технологію проектів уважають технологією XXI століття. Уміння 
використовувати метод проектів — це показник високої кваліфікації 
вчителя, його прогресивної методики навчання та розвитку учнів, його 
інноваційного мислення, орієнтації на особистісний і професійний 
розвиток дитини в процесі навчання. 

 Чи готовий сучасний учитель практично втілювати в життя, в 
практику школи метод проектів? 

У більшості педагогічних ВНЗ працювати за методом проектів не 
вчать. Тому багато вчителів погано уявляють, чим він відрізняється, 
скажімо, від методу проблемного навчання. До того ж метод проектів 
складно опанувати, слухаючи лекції або читаючи навчальні посібники. 
Найкращий спосіб засвоєння — це спробувати зробити проект самому, 
за допомогою досвідченого консультанта. Тому недостатньо ввести курс 
навчання методу проектів у програми вищих педагогічних навчальних 
закладів та інститутів післядипломної освіти. Треба ще й організувати 
викладання цього курсу в адекватній формі.  

У Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка 
підготовка спеціалістів здійснюється у відповідності з вимогами. 
Студенти знайомляться з інноваційними підходами при вивченні курсу        
«Сучасні педагогічні технології», на різних предметах через систему 
роботи викладачів практично апробують нові методи організації 
навчання та виховання. Упровадження сучасних технологій у 
навчальний процес педагогічного училища спрямоване на реалізацію 
основних цілей: 

- виховання людини нової формації; 
- підготовка студентів, майбутніх спеціалістів, до роботи в 

оновленій школі, володіння новими, сучасними технологіями навчання 
та виховання.  

Використання методу проектів висуває нові, більш високі вимоги 
до особистості вчителя, адже під час організації навчального 
проектування вчитель виконує такі функції: 

• допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над 
проектом; 

• сам є джерелом інформації; 
• координує весь процес роботи над проектом; 
• підтримує і заохочує учнів; 
• підтримує неперервний рух учнів у роботі над проектом. 
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Треба вміти допомогти учневі, не виконуючи роботи замість нього. 
Учитель повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й 

бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення. 
Педагог повинен добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, 

бажання. Психологічна грамотність і компетентність учителя вкрай 
важливі для організації проектної діяльності учнів. 

Педагог повинен бути комунікабельним, емпатійним, толерантним. 
Особливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його 

творчий потенціал, досвід творчої діяльності. Педагогічна професія — 
одна з найбільш творчих. Від педагога очікують не тільки досконалого 
володіння предметом, який він викладає, а й володіння педагогічною 
психологією, мистецтвом акторської майстерності. Учитель впливає на 
учнів яскравістю власної індивідуальності. Самоцінність особистості 
важлива в цій технології як в жодній іншій.  

Проектування — спосіб організації взаємодії учня та вчителя в на-
вчально-виховному процесі, який, взаємопроникаючи, об'єднує 
змістовий, процесуальний та методичний компоненти процесу навчання 
під час створення проектів — поетапної практичної діяльності для 
досягнення поставлених завдань. 

 Теоретики сучасної вітчизняної дидактики проектування 
трактують як метод проектів — систему навчання, за якою учні 
набувають знань і вмінь у процесі планування й виконання поступово 
ускладнюваних практичних завдань — проектів. Метод проектів — 
«спосіб організації педагогічного процесу, основою якого є взаємодія 
педагога й вихованця між собою і навколишнім середовищем під час 
реалізації проекту — поетапної практичної діяльності для досягнення 
поставлених завдань». 

 Метод проектів передбачає рішення певної проблеми, взятої з 
реального життя. Це обумовлює використання різних засобів, прийомів, 
форм навчання та поєднання знань з науково-технічних і творчих 
галузей. 

 Цей метод завжди орієнтовано на самостійну діяльність учнів — 
індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом ви-
значеного вчителем терміну. Як педагогічна технологія метод проектів є 
сукупністю дослідно-пошукових, проблемних методів, творчих за своєю 
суттю. 

Метою навчального проектування в педагогічному училищі є 
створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його 
результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності студента. 

 Завдання, що розв язуються в ході роботи студентів над проектами: 
• сприяти формуванню інтелектуальних, спеціальних і загаль-
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нокультурних знань, умінь студентів; 
• сприяти розвитку ініціативності, навичок співробітництва; 
• сприяти розвитку логічного мислення, 
• навчити бачити проблеми і вміти приймати рішення; 
• учити вміння отримувати і використовувати інформацію; 
• розвивати навички самостійного планування, самоосвіти, 

комунікабельності. 
У ході роботи над проектами виділяють такі етапи діяльності: 
o підготовка 
o планування 
o прийняття рішень  
o збір інформації  
o аналіз та формування висновків 
o захист  
o аналіз.  
Основні вимоги, які висуває проектна технологія до її організації: 
1)  наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми 

(завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для 
її розв'язання; 

2)  практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 
результатів; 

3)  самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів; 
4)  структурування змістової частини проекту (з указуванням 

поетапних результатів); 
5)  використання дослідницьких методів: визначення проблеми 

досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх 
розв'язання, обговорення методів дослідження; 

6)  оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, 
підбиття підсумків, коректування, висновки . 

 Існують різні типи проектів, частина їх використовується у роботі 
зі студентами Кременчуцького педучилища. 

Дослідницькі проекти — потребують добре обміркованої структури, 
визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, 
соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі 
експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю 
підпорядковані логіці дослідження й мають відповідну структуру: 
визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення 
предмета й об'єкта, завдань і методів, визначення методології 
дослідження, висунення гіпотез розв'язання проблеми й намічення 
шляхів її розв'язання.  
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Ці проекти реалізуються при підготовці студентами курсових та 
дипломних робіт. 

Творчі проекти — не мають детально опрацьованої структури 
спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись 
кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, 
інтересам учасників проекту.  

 Під час підготовки й проведення заходів з позанавчальної виховної 
роботи студенти часто звертаються до методу проектів. На основі методу 
проектів студенти проводять у школі свята, ранки, усні журнали тощо. 

Ігрові проекти — учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені 
характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, 
так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні й ділові 
стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями. 
Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності 
є гра.  

Даний вид проектної діяльності майбутні вчителі опановують на 
навчальних заняттях, наприклад, на предметі педагогіка студенти 
складають проект  «Батьківські збори» тощо. 

Інформаційні проекти — спрямовані на збирання інформації про 
який-небудь об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією 
інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. 

Усі студенти випускних груп є учасниками програми        «Інтел». 
Під час такої роботи кожен випускник самостійно обирає тему свого 
майбутнього проекту, визначає його мету, актуальність, збирає 
необхідну інформацію, узагальнює, оформлює у вигляді презентації, 
захищає. 

Метод інформаційних проектів широко використовується 
викладачами училища на різних предметах, зокрема, при вивченні іноземної 
мови, інформатики, математики, української мови, філософії, психології 
тощо. 

Практико%орієнтовані проекти — результат діяльності учасників чітко 
визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси 
учасників.  

Практико–орієнтовані проекти в педагогічному училищі 
найширше використовуються на предметах психолого – педагогічного 
циклу. Зокрема, на заняттях методики виховної роботи студенти 
розглядають тему «Учнівське самоврядування». Викладач пропонує 
творчим підгрупам розробити проект студентського самоврядування, 
яким вони його бачать у рідному училищі. До речі, діюча модель 
студентського самоврядування в Кременчуцькому педагогічному 
училищі є результатом роботи студентів над проектом «Студентське 
самоврядування». 
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 Залучення студентської молоді до проектної технології позитивно 
впливає на якість навчання майбутніх спеціалістів, сприяє розширенню 
педагогічного кругозору, формує педагогічний світогляд, озброює 
молодь практичними уміннями й навичками роботи з учнями по 
використанню інноваційних технологій, і зокрема, методу проектів. 

 

Ефективність впровадження проекту «Районний методичний 
кабінет – інформаційно)консультативний центр роботи з педагогічними 

кадрами» 

Глущенко Л.А., Хорольський район 
 
 Починаючи з 2005 року Хорольський РМК функціонує як 

інформаційно-консультативний центр роботи з педагогічними кадрами 
району. Перехід до такої форми роботи здійснено на основі авторського 
проекту «Хорольський РМК – інформаційно-консультативний центр 
роботи з педагогічними кадрами», презентація якого відбулася у ПОІППО.  

Мета проекту: удосконалити систему науково-методичного 
супроводу навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах 
району.  

Цілі проекту: оперативна допомога керівникам та педагогам з питань 
методики педагогічного процесу.  

Очікувані результати: впровадження інноваційних та інформаційних 
технологій на основі використання перспективного педагогічного досвіду; 
ріст професійної майстерності методистів, керівників та вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів району; підвищення якості освіти в 
районі; удосконалення системи виховної роботи; організація видавничої 
діяльності РМК. 

Девізом проекту стали слова: «Від творчого методиста – до творчого 
вчителя». Суть поняття «інформаційно-консультативний центр» для 
методистів Хорольського РМК – це:  

- команда однодумців, які є не лише носіями інформації, а й творчі, 
ініціативні працівники, здатні до пошуку нових підходів у роботі з 
педагогічними кадрами; до вдосконалення методики навчання та 
виховання шкільної молоді; до виявлення, вивчення, узагальнення та 
поширення перспективного педагогічного досвіду;  

- чітко продумана система навчання педагогів у міжкурсовий період 
на основі діагностики їхнього рівня професійних потреб; 

- створення умов для оперативного одержання і осмислення 
інформації; 



 

 19  

- забезпечення зворотнього зв’язку. 
 Відповідно до проекту на базі центру до послуг керівників та 

вчителів загальноосвітніх закладів Хорольщини: електронна бібліотека, 
методичні вітрини, щомісячні інформаційно-наукові бюлетні, адресна 
допомога, методичні рекомендації та розробки. 

Одним із шляхів реалізації проекту було створення творчої групи 
методистів по забезпеченню оперативної роботи інформаційно-
консультативного центру. 

Методична допомога педагогам набула адресного характеру, більш 
дієвішою стала рада РМК, упровадження інноваційних технологій набуло 
більшої актуальності серед педагогів, досконалішою стала система 
управлінської діяльності керівника, започатковано постійнодіючу виставку 
педтехнологій освітян Хорольщини, на базі читального залу Будинку 
вчителя оформлено методичні вітрини з адресною допомогою вихователям 
дошкільних навчальних закладів, учителям різних спеціальностей, 
молодим учителям, класним керівникам, керівникам шкіл. Засідання РМО 
та семінари з керівниками навчальних закладів поряд з інформативним 
характером виконують функцію зворотнього зв’язку, що забезпечується 
впровадженням інтерактивних форм роботи. Вивчення перспективного 
педагогічного досвіду здійснюється на основі нових підходів: це – не лише 
опис досвіду, а демонстрація системи роботи вчителя, розкриття його 
творчості. 

Творчі звіти керівників шкіл та педагогічних колективів стали не 
лише черговим заходом, а й формою зворотнього зв’язку по впровадженню 
отриманих знань на курсах та на базі інформаційно-консультативного 
центру, а також знань, здобутих шляхом самоосвіти. Творчі звіти – це 
демонстрація набутого досвіду, самоаналіз педагогічної та управлінської 
діяльності. 

Методична робота стала засобом управління навчально-виховним 
процесом через забезпечення аналітичного підходу до роботи з 
педагогічними кадрами, планування, координацію і розвиток в 
оптимальному варіанті форм науково-методичної роботи, удосконалення 
управління системою науково-методичної роботи шляхом одержання 
зворотної інформації про її ефективність, здійснення дійової допомоги 
вчителям і вихователям у вдосконаленні їх професійної майстерності, 
формування мотивів професійного росту. 

 Характерними рисами такого управління є: 
1. Урахування потреб та реального рівня професійної компетентності 

педагогічних кадрів. 
2. Системність та систематичність методичної роботи. 
3. Науковість, тобто використання найновіших досягнень науки і 

передової практики. 
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4. Оперативність та мобільність. 
5. Прогностичність та випереджаючий характер. 
6. Оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм 

роботи. 
7. Практична спрямованість. 
У результаті впровадження проекту розширено інформаційно-

науковий простір педагогів засобами комп’ютерних технологій: 
• реалізація програми Intel; 
• забезпечення ефективного використання наявної сучасної 

комп’ютерної техніки в Хорольському РМК та у загальноосвітніх 
навчальних закладах району; 

• впровадження у методичний процес сучасних комп’ютерних 
технологій; 

• презентації освітніх проектів. 
З метою впровадження комп’ютерних технологій у методичний 

процес одним із головних напрямків діяльності центру є робота методистів 
над проектами. Кожен методист працює над власним проектом, проводить 
його апробацію і впроваджує з певною категорією педпрацівників 
відповідно до своїх функціональних обов’язків. Методисти створили такі 
проекти, апробувавши й презентувавши їх:  

• «Мотивація навчальної діяльності, як один із генеральних факторів 
комплексної оцінки дидактичного процесу»; 

• «Підготовка педагогів за програмою Intel «Навчання для 
майбутнього», «Моніторинг якості освіти»; 

• «Шкільні бібліотеки – соціокультурні центри навчальних закладів»; 
• «Перспективи громадянської освіти та виховання школярів»; 
• «Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх 

закладах району»; 
• «Сучасний погляд на батьківські збори»; 
• «Співавторство вчителя і учня в системі розвивального навчання». 

Проведено ряд семінарів по реалізації обласної програми системи 
виховання. Результатами спільної роботи інформаційно-консультативного 
центру та педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл стали презентації 
проектів: 

• «Школа сприяння здоров’ю» - Хорольська гімназія; 
• «Масове впровадження Програми «Сприяння просвітницькій роботі 

«Рівний – рівному» серед молоді щодо здорового способу життя» - 
Петракіївський НВК; 

• «Виховання гендерної культури» - Хорольська гімназія; 
• «Ціннісні засади української родини в умовах особистісно 

зорієнтованого навчання» - Хорольська гімназія; 
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• «Організація роботи дитячого юнацького об’єднання        «Лідер» - 
Новоаврамівська гімназія; 

• «Сучасна сільська школа – соціально-культурний центр села» - 
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
 Ефективність роботи «Районний методичний кабінет – 

інформаційно-консультативний центр роботи з педагогічними кадрами» 
визначається моніторингом якості освіти.  

В електронній бібліотеці створено банки даних по різних напрямках 
методичного супроводу педагогічної та управлінської діяльності, що 
забезпечило оперативне інформування про досягнення сучасної 
педагогічної науки та прогресивних методик навчання й виховання. 
Каталоги матеріалів містять на електронних носіях нормативні документи 
про школу, авторські методичні посібники, розробки, описи досвідів, 
методичні рекомендації, комп’ютерні програми. Організовано видавничу 
діяльність. Удосконалено систему виховної роботи. Піднято престиж 
методичної служби, підвищено її результативність. 

  
 

Шкільне самоврядування як засіб реалізації проектування 
соціалізації особистості 

 Говорова О.В., Горбатко С.Ю., м. Полтава 
 
 Аналіз сучасних тенденцій висвітлюваної вітчизняними 

педагогічними виданнями проблематики свідчить про зростання 
зацікавленості освітян у такій формі організації виховної роботи як 
учнівське самоврядування. У школах діють парламенти й сенати, думи й 
ради, міністерства й секретаріати, які доповнюються дитячими 
суспільними організаціями та учнівськими об`єднаннями за інтересами. 
Проте при різноманітності структур та представницьких органів у 
переважній більшості випадків самоврядування по суті залишається 
організованою дорослими грою з дітьми в суспільне життя. 

На протилежність, для європейського шкільництва самоврядування є 
усталеним підходом до організації не лише виховного, але іноді й 
навчального процесу, підходом, який має потенційні можливості для 
реалізації учнівської участі в процесах прийняття реальних рішень на рівні 
школи. Хоча Україна й здійснює поступове входження в освітній та 
науковий простір Європи, модернізуючи освітню діяльність у контексті 
європейських стандартів, але для нас ще далекою від реальності є ситуація, 
коли, наприклад, шкільні ради, до яких входять учні, учителі й батьки, 
зможуть визначати освітній профіль закладу чи кількість годин, відведених 
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на той чи інший предмет (як у сучасній Данії), або на систему 
самоврядування відкрито покладеться завдання забезпечити добре 
соціальне самопочуття, здібності до адаптації і розвитку молоді в 
громадянському суспільстві (як у Франції). 

Проте є педагогічний контекст, який знаходиться поза масштабною 
парадигмою «держава – суспільство – освіта», і в цьому педагогічному 
контексті мова може йти про учнівське самоврядування як потужний за 
своїм педагогічним потенціалом засіб соціалізації особистості. У контексті 
розвитку соціальної компетентності особистості учнівське самоврядування 
– це не лише спосіб організації учнівського колективу, який реалізується в 
залученні всіх його членів до планування, організації, контролю й 
підведення підсумків навчальної і суспільнокорисної діяльності, це ще й 
стратегія послідовного створення гуманістичного духовно-морального 
клімату шкільної спільноти, утвердження кожного учня в якості 
організатора і відповідального за якість життя колективу і, найголовніше, 
формування в школярів позиції суб`єкта виховання й самовиховання. 

Суб`єктність особистісної позиції учня та рівень його соціальної 
компетентності виступають об`єктом педагогічного проектування, і, 
відповідно, інструмент соціалізації, тобто, система самоврядування теж 
проектується залежно від педагогічних задач стосовно кожного учня та 
колективу в цілому. 

 Педагогічний колектив ПНВК «Паросток» м. Полтави в контексті 
розбудови виховної системи типу «школа-родина» впродовж 13 років 
працював над використанням ресурсів учнівського самоврядування щодо 
проектування соціального розвитку особистості, здатної до життя в 
інтегрованому європейському просторі. Відповідно, було створено 4 моделі 
учнівського самоврядування, які поетапно змінювали одна одну, залежно 
від стану соціальної компетентності шкільної спільноти.  

 
СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Екіпажі - різновікові мікрогрупи по 5-8 учнів, склад яких протягом 

року може змінюватися. Капітани - лідери різновікових екіпажів, які 
організовують колективостворюючу діяльність у мікрогрупах, 
доброзичливу атмосферу в шкільному колективі, формують дружні 

Рада капітанів 
(керівники мікрогруп) 

Екіпажі
(мікрогрупи з 5-8 учнів, первинні колективи шкільної спільноти) 
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стосунки між членами екіпажів, організовують діяльність по забезпеченню 
життя шкільної спільноти. 

Така структура супроводжувалася щільним педагогічним 
керівництвом і була виправданою, коли суб`єкт виховної системи 
складався із школярів 1-7 класів (школа «Паросток» до 2004 року 
приростала щороку на один клас) і педагогічною задачею, під яку 
вибудовувався проект шкільного самоврядування, було формування 
початкових навичок соціальної взаємодії в різновіковому середовищі, 
формування лідерської позиції найстарших учнів – семикласників. 

 
СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 2 

 
 
 
 
 
 
 
Ця структура була зумовлена наступним етапом розвитку суб`єкту 

виховної системи, коли серед школярів з`явилися потенційні лідери, здатні 
повести за собою шкільний гурт. Формується позитивне мотиваційне поле 
щодо лідерства, домінують мотиви здобуття нових знань і умінь, мотиви 
перспективи, комунікативні мотиви. Лідер шкільної спільноти – 
Президент - обирається на рік учнівським та вчительським колективами 
таємним голосуванням й організовує життєдіяльність шкільного 
колективу: зміну традиційних доручень екіпажів, підготовку та проведення 
шкільних справ, дотримання учнями законів школи. Педагогічна задача 
цього проекту шкільного самоврядування - закріплення навичок соціальної 
взаємодії в різновіковому середовищі.  

 
СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екіпажі

Рада капітанів 

Президент

Президент

Шкільна рада
(керівники окремих напрямків розбудови школи) 

Рада капітанів 
(керівники мікрогруп) 

Екіпажі
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Реалізація попереднього проекту шкільного самоврядування дала той 

результат, що в шкільному гурті зросла кількість учнів, здатних до 
організації соціальної взаємодії на рівні соціальної творчості. Саме вони й 
увійшли до шкільної ради, задачею якої стала творча розробка нових 
проектів організації шкільного життя. Школярі, для формування 
соціальної компетентності яких актуальною стала попередня педагогічна 
задача, увійшли до ради капітанів. 

 
СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 4 

 
У цій структурі немає капітанської ради, а капітани екіпажів стали 

змінюваними. Такий проект виник як наслідок представленості позитивної 
мотивації до лідерства в переважної більшості школярів і при цьому 
недостатньої сформованості організаторських умінь та навичок. Чергові 
капітани змінюються щотижня, і таким чином усі члени шкільного гурту 
долучаються до організації повсякденного життя шкільної спільноти. 

Отже, моделі шкільного самоврядування залежать від зміни стану 
суб`єкту виховної системи й не можуть бути сталими, а значить, 
константою і своєрідною точкою відліку для вибудови проекту є саме 
педагогічна задача, яка ставиться педагогічним колективом щодо 
формування соціальної компетентності особистості. Відповідно, шкільне 
самоврядування як педагогічний проект потребує постійного 
педагогічного керівництва, яке забезпечує вчасну зміну його діючої 
моделі на більш оптимальну. Критерієм ефективності учнівського 
самоврядування є послідовне збагачення життєвих цілей, внутрішнього 
духовного світу та практичних соціальних умінь кожного школяра.  

 

Проект «Учнівське самоврядування» 

Горобець О.Г., Лохвицький район 
 
 Сучасним дітям випало жити на зламі епох, бути свідками криз, 

природних катаклізмів, боротьби батьків за виживання родини, занепаду 
моральних цінностей, насадження культу речей, фізичної сили, тілесних 
утіх, розваг, грошей, зброї як атрибуту підсилення «я». 

Сьогодні в умовах величезних змін в соціальному й політичному 
житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері 
виховання, мета якого – формувати людину. Змінилась система поглядів 

Екіпажі з черговими капітанами 
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на виховання. Вони відбивають потреби розвитку суспільства, що 
змінюється, і самої людини. 

У сучасному суспільстві бракує сталої думки про те, що громадяни 
своїми силами можуть змінювати суспільство. Саме в шкільному віці 
усвідомлення своєї участі у вирішенні важливих справ громадського життя 
є основою подальшої активної позиції в дорослому житті. 

Однією з форм залучення учнів до громадського життя є участь у 
шкільному самоврядуванні. 

Виходячи саме з таких позицій та враховуючи попередній досвід 
роботи, творчий колектив Лохвицької гімназії в складі заступника 
директора з виховної роботи Боярської Л.Г., педагога-організатора 
Науменко В.В., шкільного психолога Компанченко Т.Д., учителя історії 
Григорчука В.О. та учнів Пархоменко Жанни, Тарапати Тетяни підійшли до 
створення демократичної моделі шкільного самоврядування. 

З 1998 року в школі працювало дві організації: «Веселкова 
республіка» (піонери і барвінчата) та об’єднання «Юність» (учні старших 
класів). Діяльність цих організацій здійснювалася за такими напрямками: 

• культмасова робота; 
• спортивна робота; 
• туристсько-краєзнавча робота; 
• пошукова; 
• тимурівська. 

 Багато років у школі діяв учнівський комітет, який займався 
питанням успішності, трудового виховання, дисципліни й порядку учнів 
школи. До складу учкому входили учні 5-11 класів. Робота учкому 
здійснювалася за допомогою діяльності таких комісій: 

• навчальної; 
• інформаційної; 
• комісії праці й порядку; 
• комісії дисципліни. 

Оскільки робота цих організацій відзначалася тісним взаємозв’язком, 
а в деяких питаннях і дублюванням, то у квітні 2003 року було вирішено 
реорганізувати органи учнівського самоврядування. Учнівське 
самоврядування повинно бути більш досконалим, здатним вирішувати 
складні завдання творчого розвитку особистості в напрямку громадської 
ініціативи, відповідальності, правової освіти, вміння керувати людьми та 
бути керованими. У вересні – жовтні 2003 року проведено вибори членів 
шкільного парламенту та президента гімназії і створено єдину дитячо-
юнацьку громадську організацію «Учнівська парламентсько-президентська 
республіка». 



 

 26  

Мета парламенту: формування освіченої творчої особистості, 
всебічне виховання учнів через участь в органах учнівського 
самоврядування.  

Завдання:  
• розвиток творчої особистості в напрямку громадської 

ініціативи, відповідальності, правової освіти, уміння керувати й бути 
керованими; 

• сприяння становленню активної позиції учня щодо реалізації 
ідеалів і цінностей демократії в Україні; 

• формування бази з надання основних знань і вмінь, 
необхідних для відповідальної участі учнівської молоді в 
громадському житті; 

• захист прав та інтересів учнів гімназії; 
• становлення фізичного й морального здоров’я; 
• об’єднання зусиль для добрих і корисних справ. 

Форми роботи: 
1. Обрання президента гімназії, парламенту гімназії, 

парламентських комісій. 
2. Організація зустрічей з членами інших молодіжних 

організацій, з громадськими діячами, представниками 
правоохоронних органів, ветеранами праці, війни, юристами, 
лікарями. 

3. Проведення акцій «Моя земля – земля моїх батьків», «До 
чистих джерел», «Турбота», «Милосердя», «Мій клас», «Моя школа», 
«Моє місто». 

4. Збір матеріалів і оформлення пошукових робіт, поповнення 
матеріалів шкільного музею. 

5. Участь у конкурсах, вечорах, змаганнях, іграх, походах, 
екскурсіях. 

6. Проведення бесід, тренінгів, ділових ігор. 
7. Випуск шкільної газети. 
8. Проведення конкурсів «Кращий клас року» та «Кращий 

учень року». 
Прогнозовані риси й цінності, які має набути особистість як 

учасник проекту: громадянська свідомість; обов’язок; відповідальність; 
активність; гідність; освіта; позиція; розуміння і сприйняття 
національної ідеї; готовність до захисту Батьківщини; любов до рідної 
мови, культури, традицій; дотримання Конституції; пошана до 
історичної пам’яті; збереження та зміцнення власного здоров’я і здоров’я 
навколишніх; доброта; толерантність; справедливість; духовність; 
щирість; чесність; сумлінність; принциповість; працелюбність. 
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Представляє інтерес проведення конкурсів на кращий клас, учень року 
(додаються).  

Конкурс» Кращий клас». 
Одна з головних дій парламенту – організація та проведення 

змагання на звання кращого класу гімназії. 
 Мета змагання: 
1. Активізувати роботу в класах, відродити здоровий дух змагання, 

бажання бути найкращим завдяки своїм справам. 
2. Сприяти розвитку самоврядування в класах. 
3. Виявити потенціал та розвиток творчих здібностей учнів гімназії. 
Парламент розробив «Положення про конкурс», можна сказати, що 

це своєрідна шкала оцінювання дій учнів. 
Положення про конкурс. 
1. Перше, що має зробити кожен клас, це обрати раду класу, яка 

складається зі старости (або представника президента), члена парламенту 
та голів комісій. 

2. Успіхи класу залежать від її активу, від представників у парламенті. 
Спочатку члени парламенту розподіляються за комісіями та кожен з них 
отримує свою ділянку роботи. На засіданнях парламенту вони отримують 
повну інформацію про всі свята, конкурси, акції, які проходять у гімназії, - 
наскільки активним у житті гімназії буде клас, настільки великими будуть 
його здобутки в змаганні. 

3. Кожен семестр парламент робить проміжний підрахунок балів. У 
кінці року підбиваються остаточні результати. 

 Конкурс “Учень року” 
 Положення про присвоєння звання «Учень року»: 
1. Звання "Учень року» дається учню (учениці) 10-11 класу один раз 

за весь період навчання. 
2. Кандидати на це звання визначаються за наступними критеріями: 
 - перемоги в національних, обласних предметних олімпіадах, у 

конкурсі-захисті наукових робіт у системі Малої академії наук; 
 - відмінне навчання; 
 - участь у громадському житті класу, гімназії. 
3. Вибори "Учня року» проходять демократичним шляхом за 

наступною схемою: 
- обговорення кандидатур у класах з урахуванням критеріїв; 
- представлення висунутих кандидатур на засідання парламенту; 
- звання присвоюється таємним голосуванням.  
4. Учень року нагороджується пам'ятним подарунком на урочистому 

святі "Свято останнього дзвінка"; його фотографія вміщується в експозиції 
шкільного музею. 
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 Під керівництвом парламенту проводяться всі заходи в гімназії, 
гімназисти ініціювали випуск друкованої шкільної газети. Через шкільне 
самоврядування відбувається процес підготовки майбутніх активних 
громадян. У гімназії створено банк даних випускників. Що наші 
випускники дійсно займають активну позицію в суспільстві свідчить те, що 
більшість випускників є старостами у вищих навчальних закладах, до яких 
вступили, беруть активну участь у художній самодіяльності, відвідують 
різні гуртки. Вони легко приживаються в новому колективі, не бояться 
висловлювати свої думки, ідеї. 

Вибір такої моделі учнівського самоврядування є доцільним, проект 
заслуговує на продовження. 

 
 

Ефективність виховної системи в сільській школі 
 

Грищенко Є.О. Карлівський район 
 
 Ідея створити просту й ефективну систему виховної роботи 

виникла давно. Вивчаючи передовий педагогічний досвід з цього 
питання та використовуючи власні напрацювання, створено доступну і 
ефективну систему виховної роботи. Основою цього є особистісно-
орієнтований підхід та впровадження нових інтерактивних методів. 

Основними перевагами є: 
1. Діти не є пасивними спостерігачами, а беруть активну участь у 

всіх справах. 
2. Кожна дитина має можливість реалізувати себе в будь-якій 

справі, а також подати ідеї для покращення роботи. 
3. Ця система дає змогу залучити максимальну кількість дітей до 

самодіяльності й при цьому кожна дитина буде впевнена, що її належним 
чином оцінять 

4. Публічне підведення підсумків роботи кожного учасника 
колективу та грошові премії переможцям у кожному виді діяльності (а 
премій видається більше 20) дає неабиякий поштовх до участі в житті 
колективу «Сонячної родини». 

Основні показники результативності: 
1. Заступник директора з виховної роботи переможець конкурсу  

«Навчальні програми та посібники», який проводила редакція газети 
«Позакласний час».  

2. За такою системою виховної роботи школа працює протягом 
останніх років.  

3. За цей час помітно активізувалась робота учнівського 
самоврядування – лідери класів, лідер дитячо-юнацького об’єднання 
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створили команду, навколо якої згуртувалась уся шкільна родина. Діти 
стали не спостерігачами, а активними учасниками проведення творчих 
справ.  

4. Уже декілька років у школі немає правопорушень серед учнів.  
5. Більшість школярів розвивають свої творчі здібності, у кожної 

дитини пробудився інтерес до виконання доручень, зросла активність. 
Задатки кожного учня розвиваються завдяки творчій співдружності 
вчителів та учнів. Адже кожен школяр - це незабутнє сонечко. Тому 
досягнення кожної дитини, її нахили, вдача висвітлені на Дошці пошани 
незабутніх найяскравіших сонечок «У кожній дитині є сонце». 

  
 

 Проект  «Правова освіта неповнолітніх» 
 

Драч Н.В, Полтавський район, член СДГ 
 
Мета: сформувати поняття про правовий статус неповнолітніх за 

чинним законодавством, їхні спеціальні юридичні права і обов’язки, 
поняття права як формалізованого регулятора стосунків у суспільстві.  

Завдання: 
1. Розвивати в дитині шкільного віку почуття гордості, 

усвідомлення свого місця в суспільстві, своїх прав, а також можливості їх 
реалізації. 

2.  Показати залежність прав людини від можливості реалізації 
своїх прав іншою людиною, взаємозв’язок прав неповнолітнього з 
суспільною системою, у якій вона живе, а вже потім знання про захист 
прав людини, якщо їх порушено, про механізм цього захисту. 

Навички, якими повинні оволодіти учасники проекту: 
а) інтелектуальні: 

- пов’язувати письмове і усне висловлювання, включаючи 
здатність сформувати свою думку, обговорювати й захищати її; 

- уміти давати оцінку, таким як: збір та перевірка матеріалів із 
різних джерел, включаючи засоби масової інформації, 
здатність аналізувати їх і доходити до справедливих і 
виважених висновків.  

б) соціальні навички: 
- встановлювати позитивні стосунки без особистісних утисків; 
- вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом; 
- брати відповідальність; 
- брати участь у прийнятті рішень; 
- розуміти використання механізму захисту прав 

неповнолітнього. 
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Форми та методи реалізації проекту: 
1. Політично правове інформування (мета: причинно-

наслідковий аналіз правових подій, цілісного ставлення до світу, 
пошуку ідеалу; намагаємось доступно та якісно освітлювати 
поставлені питання, не використовуючи при цьому неперевірених 
фактів, тим самим спонукуючи дітей і надалі стежити за правовими 
подіями). 

2. Диспут (мета: навчити самостійно оцінювати ті чи інші 
судження, відстоювати свої погляди, аргументувати їх, допомогти 
виявити настрій вихованців, їхній внутрішній світ, формувати 
громадську думку колективу, моральні принципи, правові норми, 
спільне обговорення складних життєвих ситуацій). 

3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальних 
служб для молоді, лікарями, психологами, працівниками органів 
місцевого самоврядування. 

4. Вечори запитань та відповідей та тематичні вечори. 
5. Бесіди (упродовж них досягається максимальне підвищення 

активності учнів, яка залежить від змісту, характеру запитань і 
проблем, що ставляться, урахування вікових особливостей учнів, 
ставлення їх до свого головного обов’язку – навчання, стану 
дисципліни й порядку). 

6. Рольові ігри (вони дозволяють учням на практиці 
застосовувати теоретичні знання, виробляти на їх основі навички 
правомірної поведінки, уміння самостійно приймати рішення в 
конкретних життєвих ситуаціях). 

7. Читацька конференція (вона здебільшого наближається до 
бесіди, під час якої учні обговорюють книгу, висловлюють своє 
ставлення до тих чи інших правових фактів, за допомогою педагога 
дають морально-правову оцінку рис, якостей і вчинків персонажів). 

8. Кіно й відеолекторії (забезпечує послідовний, тривалий і 
цілеспрямований вплив на учнів, дає можливість сформувати цілісне 
уявлення з питань права). 

9. Вікторини з правової тематики. 
10. КВК, розв’язування кросвордів, ребусів, головоломок 

(мета: формування навичок і звичок правомірної поведінки, 
підготовка до цих заходів спонукає учнів до активної діяльності). 
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 Виховна система як суб’єкт педагогічного проектування  
 

Дмитренко Т.Г, м. Полтава 
 
Задача формування особистості, наділеної системою ключових 

компетентностей, має бути здійснена в реальних умовах українського 
педагогічного простору, для якого характерним є велика кількість 
сільських шкіл з невеликою кількістю учнів (лише в Полтавській області 
шкіл, де навчається менше 100 учнів, біля 70%). Така школа як реальний 
факт української соціальної і педагогічної дійсності має певні особливості 
(невелика кількість школярів і педагогів, звуженість кола спілкування та 
соціальної взаємодії, віддаленість від культурних центрів тощо), які 
ускладнюють формування життєвих комптентностей особистості. 

Вирішуючи проблему пошуку педагогічних резервів, які дозволили б 
сільським школам ефективно діяти в умовах нового часу, особливу увагу 
варто приділити аналізу теорії та практики виховних систем (Л.Новікова, 
В.Караковський, М.Красовицький). Розглядаючи виховну систему як 
складне поліфункціональне соціально-педагогічне утворення, варто 
зазначити, що поняття «школа», «система виховної роботи» і  «виховна 
система школи» не є синонімами. Мова йде не про заклад і не про 
фіксовану впорядковану процесуальність, мається на увазі цілісний 
соціальний організм, який виникає в процесі взаємодії основних 
компонентів виховання й має такі інтегровані характеристики як спосіб 
життя колективу та психологічний клімат (Л.Новікова). Компонентами 
виховної системи є мета її функціонування, суб`єкт системи, 
системостворююча діяльність, управління системою та її взаємодія із 
середовищем.  

Феномен виховної системи полягає в тому, що вона не підлягає 
тиражуванню: можна виділити певний тип систем, але немає виховних 
систем-близнюків. Це той педагогічний інструмент, який не може 
виникнути інакше, ніж бути спроектованим відповідно до 
індивідуалізовано-конкретних умов функціонування закладу. Кожна з 
систем є авторською з огляду на різні педагогічні концепції, особливості 
змісту й форм діяльності, які визначають домінуючий стиль відносин, 
взаємодію з конкретним природним та соціальним середовищем, способи 
управління системою на соціально-педагогічному та організаційному 
рівнях. Однак спільним для будь-якої системи є взаємозумовленість і 
взаєморозвиток компонентів, які її складають. 

Досвід проектування виховної системи типу «школа-родина» – 
ПНВК «Паросток» – дає можливість простежити, як невелика чисельність 
суб`єкту системи (від 30 до 80 учнів у різні роки) стає не перешкодою, а 
рушійною силою педагогічного пошуку, підпорядковуючи цій особливості 
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(невеликий кількісний склад суб`єкту) інші компоненти системи й 
зумовлюючи її невпинний розвиток. 

Цільовим компонентом (метою функціонування) виховної системи є 
цілісна гуманістично спрямована особистість, здатна здійснити своє життя 
як життєтворчість, реалізувати себе й різних сферах буття. Результуюча 
якість цілісної особистості виявляє себе як система ключових 
компетентностей.  

Вирішення проблеми обмеженості розвиваючих впливів при 
родинній чисельності, ускладненій традиційною для приватних 
навчальних закладів змінюваністю учнівського складу, привело до пошуку 
засобів інтенсифікації спілкування і взаємодії, поглиблення стосунків та 
урізноманітнення соціальних ролей школярів. Таким засобом стала 
організація стосунків як колективних – друга особливість суб`єкту 
системи. Колектив при цьому вслід за А. Макаренком, Б.Ананьєвим, 
О.Киричуком визначається як група найвищого рівня розвитку з 
ущільненою мережею стосунків гуманістичної наповнюваності. Наведені 
вище характеристики (родинна чисельність та колективність стосунків) є 
визначальними і в набутті виховною системою якості "школа-родина", яка 
досягається, по-перше, організацією різноманітної інтенсивної діяльності 
кожного учня в складі шкільного гурту, що і збагачує стосунки між 
школярами, ущільнюючи їхню мережу та наповнюючи гуманістичним 
змістом; по-друге, особливою структурою шкільного гурту, основу якого 
складають контактні мікрогрупи (екіпажі) – гетерогенні за віком і статтю. 
Відповідно, компонент «Системоутворююча діяльність» у виховній 
системі школи має такі характеристики як різноманітність за змістом і 
самодіяльність за формою. У педагогічному процесі як однаково значущі 
для кожного учня представлені різні види діяльності: інтелектуальна, 
соціально-комунікативна, практично-перетворююча, організаторська, 
педагогічно-пропедевтична, фізично-оздоровча, естетична, діяльність-
турбота. Така представленість досягається завдяки концентрації 
виховного процесу навколо традиційних справ-комплексів, підготовка й 
проведення яких займає цілий період у житті шкільного гурту: виїзна 
школа в Херсонесі Таврійському, Ліцейський день, період «Я та наука» 
тощо. Підготовка до кожної шкільної справи здійснюється за технологією 
колективної творчої діяльності, яка передбачає поєднання різних видів 
діяльності й участь кожного в кожному з них.  

 Відповідно до специфіки суб`єкту й діяльнісного компоненту 
системи, характерною ознакою компоненту управління виховною 
системою є інтеграція педагогічного керівництва та самоврядування. 
Учнівське самоврядування як частина виховної системи школи й засіб 
організації колективних стосунків є реальною школою демократії і 
соціальної творчості. У його системі є такі структурні одиниці, як: 
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Президент, Шкільна рада, Рада капітанів екіпажів, екіпажі. Мобільна 
структура самоврядування оптимально реагує на якісну зміну суб`єкту 
системи й педагогічні задачі стосовно шкільної спільноти, забезпечуючи 
кожному оптимальну для його розвитку позицію в шкільному гурті. 

Взаємодія із середовищем у виховній системі типу «школа-родина» є 
гуманістично перетворюючою та педагогічно перетворюючою. При такій 
організації взаємодії з середовищем дитина освоює позицію соціальної 
творчості, розвиваючи такі компетентності як здатність до генерування 
нових ідей, лідерства, ініціативи та підприємництва. За такої умови 
долається культурогенна обмеженість середовища. У досвіді виховної 
системи широко використовуються такі способи як створення кола друзів 
школи - людей з потужним особистісним полем, здатних духовно 
збагатити дитячий гурт, освоєння культурогенних джерел, цілеспрямоване 
створення ситуації взаємодії з людьми різних поколінь; створення кола 
дружніх дитячих колективів, активне перетворення життєвих ситуацій на 
педагогічно доцільні. 

Таким чином, невелика кількість школярів, властива сільській 
школі, при  перегляді педагогічних ресурсів закладу та їх інтеграції у 
виховну систему стає рушійною силою формування провідних 
компетентностей європейської  особистості. 

 

Реалізація проектів учнівського самоврядування 

Зубашич С.М., Новосанжарський район, СДГ 
 
 Дитячі організації та об’єднання виступають «школою життя», 

первісним осередком набуття дитиною досвіду в пошуку свого місця в 
досить мінливому та жорстокому суспільстві. Дитячі об’єднання та 
організації дають можливість дитині зорієнтуватись у системі соціальних 
зв’язків, опанувати механізмами регуляції соціальної поведінки, здійснити 
аналіз власних можливостей та реалізувати їх. 

 Дитина потребує спеціальної підготовки, аби бути інтегрованою в 
суспільство. Дитячі громадські об’єднання та організації займають 
переважно ту частину життєвого простору дітей, де ця підготовка 
здійснюється через отримання соціальних знань та вмінь; створення умов 
для вибору сфери соціальної діяльності та підготовки до неї; реалізації в 
соціально значущих справах особистого ресурсу та інтересів дитини. 

Дитячі громадські організації та об’єднання вибудовуються на 
засадах добровільності включення дітей у позитивну соціально 
орієнтовану діяльність. 
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Вони реалізують права дітей на розвиток, збереження 
індивідуальності, свободу думки, совісті, релігії, зборів, освіту, гру та 
відпочинок, що закріплені у відповідних документах про права дитини. 

Така форма організації виховної роботи в школі, як учнівське 
самоврядування, має в Україні давні традиції. Ще на початку ХХ ст. 
учнівське самоврядування стало формою практичного втілення ідеї 
соціального виховання дітей, на яку була зорієнтована система шкільної 
освіти того часу. Саме учнівське самоврядування, на думку педагогів, мало 
сприяти вирішенню основного завдання школи – виховання соціально 
активної та повністю адаптованої до різних обставин життя людини. 

Самоврядування – це спосіб організації життя учнівського 
колективу, який реалізується в залученні всіх його членів до планування, 
організації, контролю й підведення підсумків навчальної і суспільно 
корисної діяльності. 

Організації стали невід’ємним елементом сучасного індустріально 
розвиненого суспільства. Ключове завдання учнівського самоврядування: 
допомога молоді в процесі соціалізації шляхом стимулювання її власної 
соціальної активності, створення умов для самореалізації тобто розвитку 
особистості. 

 Важливим чинником впливу на соціалізацію особистості є участь у 
різних акціях, форумах соціальної спрямованості, керівництво творчими 
групами під час розробки та впровадження власних проектів і програм 
(«Моя участь у житті школи», «Я – громадянин своєї школи» 
Малоперещепинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новосанжарський НВК). 
Потреба в самовизначенні, прагнення до самоствердження, 
самовираження, саморозвитку є мотивом для розвитку соціальної 
активності. 

Участь молоді в суспільно корисних справах, соціальна активність 
впливають і на формування особистісних якостей та життєвих 
компетенцій, зокрема на: 

• уміння аналізувати; 
• уміння відчувати ситуацію; 
• уміння бачити ситуацію цілісно; 
• уміння приймати рішення; 
• уміння бачити позитивне в будь-якій ситуації; 
• уміння брати на себе повноваження та відповідальність; 
• уміння делегувати повноваження, здатність та вміння ризикувати; 
• готовність до змін; 
• уміння швидко навчатися. 
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У процесі співпраці, діалогу дорослих і молоді також розвиваються 
комунікабельність, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, 
планувати свої дії, прогнозувати результати тощо. 

У Новосанжарському навчально-виховному комплексі діє методика 
навчально-виховної роботи «рівний-рівниму». Методика «рівний-
рівному» - це сукупність способів передачі достовірної, соціально значущої 
інформації молоді через довірливе спілкування на рівних з метою 
самовдосконалення особистості. Перевага методики «рівний-рівному» в 
тому, що головну участь у поширенні знань бере сама молодь. 

З метою виявлення, поширення та пропаганди досвіду учнівського 
самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах 
Новосанжарського району, як однією з форм співробітництва і 
встановлення довір’я між учасниками навчально-виховного процесу та 
утвердження поваги до особистості дитини, розуміння її запитів й інтересів 
започаткований конкурс-огляд учнівського самоврядування. 

Згідно з Положенням конкурс-огляд проводиться у два етапи 
заочний та очний. Для участі кожна шкільна організація подає такі 
матеріали: 

- опис структури органу учнівського самоврядування; 
- звіт про проведену роботу за минулий рік (дані матеріали 

доповнюються положеннями, програмами, сценаріями та 
підтверджуються фотографіями, відеозаписами). 
 П’ять переможців очного туру (який продовжується один або два 

місяці) на базі своїх загальноосвітніх навчальних закладів у визначений 
день демонструють членам журі День самоврядування (представлення, 
засідання дитячого об’єднання чи організації, організаційна робота). 

 Коли конкурс-огляд проводився вперше, кожна самоврядна 
організація сама обирала тему засідання дитячого об’єднання, а у 2006-2007 
н.р. журі пропонувало питання, які повинні будуть розглянуті на засіданні.  

 За підсумками конкурсу-огляду учнівського самоврядування за 
підтримки райдержадміністрації та райради переможці та лауреати 
конкурсу-огляду були нагороджені грамотами та грошовими преміями. 
Нагородження відбулося на засіданні круглого столу лідерів дитячих 
об’єднань загальноосвітніх шкіл району «Роль самоврядування в 
організації життєдіяльності учнівських колективів у сучасній школі». 
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Система виховної роботи Яреськівської загальноосвітньої школи 
І)ІІІ ступенів ім.Ф.П.Борідька 

Ігнатова С.В., Шишацький район 
 
 Виховання – це одночасно й духовна територія спілкування дорослих 

та дітей, і спеціально організований педагогічний процес. Звичайно, 
вирішальну роль у розвитку дитини відіграє дух школи: цінності, відтінки 
стосунків, традиції спілкування. У Яреськівській загальноосвітній школі 
впродовж багатьох років склалася певна система виховної роботи, 
спрямована на підвищення рівня особистісної зрілості учнів, їх соціальну 
адаптацію та підготовку до самостійного життя. Основним завданням, над 
яким працює колектив школи, є виховання справжнього громадянина й 
патріота України, активного учасника державотворчих процесів. Система 
виховної роботи, яка склалася в школі протягом останніх років, спрямована 
на забезпечення можливостей для самореалізації учнів у різних видах 
діяльності. 

 Педагогічний колектив школи зосереджує свої зусилля на пошуках 
таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання 
зусиль педагогів, батьків, громадськості. Робота з питань виховання 
здійснюється на основі аналізу інтересів учнів з урахуванням особистості 
дітей.  

 Напрям громадсько-патріотичного виховання включає в себе 
організацію традиційних загально шкільних заходів: щорічно до дня 
Збройних Сил України проводяться конкурси «Ми-майбутні захисники 
Вітчизни», «Козацькі розваги», змагання з військово-прикладних видів 
спорту, під час яких юнаки показують свою інтелектуальну, фізичну 
підготовку. 

 Важливе місце в системі виховання займає правовиховна робота. Слід 
зазначити, що школа є базовою в районі саме з цього напрямку виховної 
роботи. Педагогічний колектив приділяє велику увагу питанням 
профілактики й попередженню правопорушень. З метою усунення і корекції 
негативних явищ серед дітей у школі діє система правового виховання, що 
складається з право освітньої роботи й профілактики правопорушень.  

 З метою виконання завдань правової освіти використовуються різні 
форми й методи роботи: лекції та бесіди (проходять у кожному класі), 
індивідуальна робота, зустрічі з лікарями, представниками правоохоронних 
органів, різні види тестувань та анкетувань, які проводяться психологом 
школи. 

 Традиційно в жовтні-листопаді відбувається місячник правових 
знань, у межах якого виконується великий об’єм роботи право освітнього 
характеру. Зокрема учні 1-4 класів знайомляться з «Правилами для учнів», 



 

 37  

учні 5-11 класів стають учасниками диспутів, круглих столів, лекцій 
(«Порядок та проведення виборів в Україні», «Україна – правова держава»). 
У рамках акції «Сім’я» постійно здійснюються рейди в неблагополучні сім’ї. 

 Педагог-організатор проводить цікаві й змістовні заняття 
інтелектуального клубу «Дебати», члени якого щорічно беруть участь у 
районному турі гри «Дебати»,постійно займають призові місця. 

 Щорічно проходять рейди-перевірки: «Зовнішній вигляд учня», 
«Класний куточок», «Краща класна кімната». У школі оформлено куточки: 
«Ф.П.Борідько – Герой Радянського Союзу», «Життя – це скарб», куточок 
правових знань. Випускаються газети «Через віки», «Здоровий спосіб 
життя», які містять інформацію право освітнього характеру. 

 Доброю традицією стало святкування Дня школи, де обов’язково 
відзначаються й нагороджуються подяками та цінними подарунками кращі 
діти, відмінники, переможці олімпіад, переможці оглядів-конкурсів, кращі 
спортсмени, підводяться підсумки всього шкільного життя за попередній 
рік. Збереженню і примноженню шкільних традицій допомагають щорічні 
зустрічі випускників попередніх років.  

 Учні школи проводять пошукову роботу за напрямками: «Свята 
спадщина», «Мальовнича Україна», туристсько-краєзнавча експедиція 
«Краса і біль України». У кожному класі, починаючи з п’ятого, створено 
пошукові загони, члени яких вивчають історію й природу рідного краю, 
звичаї та обряди, збирають фольклорний та краєзнавчий матеріал для 
створення шкільного музею. Членами пошукових загонів оформлено звіти 
про проведену роботу: «Рідкісні рослини околиць села Яреськи», 
«Гоголівські місця Полтавщини», «Довженківські народні артисти», 
«Письменники Шишаччини», «Свято-Михайлівська церква- історичний і 
культурний пам’ятник Яресьок», «Українська традиційна обрядовість», 
«Пісенний фольклор нашого краю», «Православні свята нашого краю», 
«Український декоративний розпис», «Український національний рушник», 
«Традиційний народний костюм». 

 У зв’язку з 40 річним ювілеєм школи пошукові загони провели велику 
роботу по вивченню історії школи. Наслідком цієї роботи стало оформлення 
стендів: «Історія школи», «Учителі – ветерани», «Сучасні вчителі», «Ними 
пишається школа»(випускники школи), «Наші спонсори». Зібрані 
матеріали склали основу для написання пам’ятного буклета «Яреськівська 
школа: учора, сьогодні, завтра». У перспективі роботи школи - створення 
шкільного музею. 

 Педагогічний колектив, батьки, сільська громада постійно працюють 
над питанням фізичного розвитку, охорони та зміцнення здоров’я дітей. Ця 
робота також включена в річний план виховної роботи школи: щорічні 
медичні огляди, профілактика захворювань, зустрічі з лікарями, турніри з 
баскетболу, футболу, тенісу, легкої атлетики, гирьового спорту. Учні є 
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активними учасниками районних та обласних спортивних змагань, де 
показують хороші результати. Традиційними стали «Веселі старти», для 
учнів початкової школи, «Тато, мама, я – дружна сім’я», спортивні змагання, 
присвячені пам’яті героя-афганця О.Дзюби, туристичні змагання на кубок 
Героя Радянського Союзу Ф.П.Борідька. 

 Виховання учнів неможливе без співпраці з батьківським колективом 
та сільською громадою. У школі систематично за участю батьків працює 
рада школи, батьківський комітет, рада з правового виховання й 
профілактики правопорушень, діє батьківський університет, клуб 
батьківського спілкування «Родина». На основі проведених соціально-
психологічних досліджень, різноманітних тестів та анкет здійснюється 
планування всієї роботи з батьківською громадою. Чотири рази на рік 
проводяться батьківські збори в класних колективах. Облік усієї проведеної 
роботи, прийняті рішення систематично обліковуються у відповідних 
книгах протоколів навчального закладу.  

 Постійно проводиться профілактична робота: контроль за 
відвідуванням учнями школи, чергування вчителів та учнів по школі, 
контроль за прибиранням в класних кімнатах, облік дітей, які скоїли те чи 
інше правопорушення (на сьогодні в школі немає на обліку жодного учня, 
схильного до правопорушень, виділено тільки невелику групу дітей, які 
можуть без поважної причини пропускати уроки і тому потребують 
особливої уваги). 

 Хорошим засобом профілактичної та організаційної роботи стали 
щотижневі учнівські лінійки, де підводяться підсумки чергувань, 
розглядаються питання дисципліни, питання щоденного життя школи.  

 
Правовиховна робота – один із основних напрямків системи 

виховання 

 Ігнатова С.В., Шишацький район 
 

 Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого важко 
переоцінити. Сьогодні головною метою в роботі школи є формування й 
розвиток високоінтелектуальної, освіченої людини, сприяння 
громадянському становленню особистості . 

 Працюючи над реалізацією концепції громадянського виховання, 
педагогічний колектив Яреськівської загальноосвітньої школи організовує 
і проводить роботу, вирішуючи проблему «Виховання справжнього 
громадянина й патріота України, активного учасника державотворчих 
процесів».  

 Уся система виховної роботи школи базується на ідеях гуманізму, 
оновлення, демократичності . 
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 Реалізація завдань виховання в навчальному закладі здійснюється за 
певними напрямами: громадянсько – патріотичне, правове, моральне, 
трудове, фізичне та екологічне виховання . 

 Важливе місце в системі виховання посідає правовиховна робота. 
Школа є базовою в районі з цього напрямку. Педагогічний колектив у 
співпраці із батьками, громадськістю приділяє увагу питанням 
профілактики й попередження правопорушень. З метою усунення й 
корекції негативних явищ серед дітей та молоді в школі діє система 
правового виховання, що складається з правоосвітницької і 
профілактичної роботи. 

 Для кращого здійснення правовиховної роботи запроваджуються в 
школі інноваційні технології виховання у тому числі й метод проектування, 
який дає можливість виробляти в дітей певну суспільну позицію, відчуття 
відповідальності, спрямовані на соціальне становлення особистості (проект 
додається). 

Проект «Громадянином ти повинен бути» 
Мета: формування правової культури й свідомості; вироблення 

активної позиції; подолання негативних поглядів і переконань; 
дослідження впливу педагогічного, батьківського колективів, 
громадськості на формування особистості школяра. 

Завдання: 
- прищеплення поваги до прав і свобод людини й громадянина, 
Конституції, державної та шкільної символіки; 
- формування в кожного учня системи знань і дотримання в 
поведінці законів України; 
- виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень; 
- формування потреб та вмінь активно захищати в установленому 
законом порядку свої права та інтереси інших. 
 

Принципи:  
- цілеспрямованість; 
- системність; 
- забезпечення активної позиції учнів; 
- опора на дитячий колектив; 
- зв’язок виховання з життям; 
- єдність прав; 
- свобода вибору та відповідальність особистості; 
- єдність зусиль школи, позашкільних закладів, сім’ї громадськості.  
 

Форми роботи: 
- індивідуальна робота по формуванню особистості учня; 
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- зустрічі з представниками правоохоронних органів, лікарями, 
психологом; 
- лекції, бесіди («Правила для учнів», «Державна символіка», 
«Порядок та проведення виборів в Україні», «Твої права та 
обов’язки»); 
- круглі столи, диспути («Україна – правова держава», «Дисципліна 
– свобода чи необхідність»,   «Злочин і покарання»); 
- олімпіади з правознавства та історії; 
- тестування, анкетування; 
- акції («Сім’я», «Урок»,  «Школа – мій дім», «Улюблена книга – 
школі»); 
- операції («Ветеран»,  «Милосердя»); 
- рейди («Зовнішній вигляд учня», «Моя сім’я»); 
- конкурси («Зразкова класна кімната», конкурси малюнків та 
класних газет); 
- місячник правових знань; 
- предметні тижні; 
- робота гуртків та спортивних секцій; 
- літературно – музичні композиції («Пам’яті героя гідними 
будьте»,  «Пісні років ВВв»); 
- робота інтелектуального клубу «Дебати»; 
- традиційні загальношкільні заходи («Ми – майбутні захисники 
Вітчизни», «Козацькі розваги», День школи, День матері, родинні 
свята, змагання з військово - прикладних видів спорту, спортивні 
турніри, малі олімпійські ігри, фізкультурно – оздоровчий фестиваль        
«Нащадки козацької слави», туристичні змагання тощо); 
- пошукова роба загонів за напрямками: («Випускники школи»,        
«Учителі – ветерани»,  «Учителі – учасники Великої Вітчизняної 
війни», «Випускники школи – військовослужбовці»); робота ради по 
профілактиці правопорушень. 
 Уся виховна робота правоосвітницького характеру через педагога – 

вихователя, через сім’ю, батьків, громадськість спрямована на виховання 
дитини, становлення її як особистості. Зробивши аналіз виховної роботи, 
адміністрація школи відмічає її результативність. Жоден учень школи не 
перебуває на обліку служби в справах неповнолітніх, члени клубу        
«Дебати» посідають призові місця в районному турі інтелектуальної гри.  

 Напередодні святкування 40-річчя навчального закладу було 
створено шкільну символіку: Прапор, Герб та Гімн, випущено буклет        
«Яреськівська школа: учора, сьогодні, завтра», що служитиме збереженню 
та примноженню славних традицій. 
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Творчий проект  «Зірочки успіху» 

 

Лісіцина Т.І., Карлівський район 
 

 Ідея створення і втілення в життя творчого проекту «Зірочки 
успіху» виникла в процесі організації роботи дитячо-юнацького 
об'єднання. Цей проект розрахований на цілий рік. Його мета: розвиток 
особистості кожної дитини «Сонячної родини», її нахилів, творчих 
здібностей. 

 На початку року на засіданні команди лідерів ми виробляємо 
критерії оцінювання. Якщо в перший рік ми оцінювали участь кожної 
дитини по одних критеріях, то в наступні йшло постійне корегування умов 
змагання на звання «Учень року». До роботи над цим проектом 
залучаються діти різного віку - учні 5-11 класів. Після проведення кожної 
конкретної справи лідерами класів-планет ведеться чіткий облік участі 
учнів класу- планети в тій чи іншій справі. Такі звіти здають лідеру дитячо-
юнацького об'єднання, а він разом з педагогом-організатором виставляє 
зірочки на екран. Він розміщений на найвиднішому місці. Це екран участі 
кожної дитини у всіх видах виховної діяльності, яка проводиться в школі. 
Він дає змогу простежити успіхи і досягнення всіх жителів дитячо-
юнацького об'єднання. 

Оцінювання проводиться за такою системою: 
червона зірочка -переможець районних конкурсів -25 балів; 
помаранчева зірочка - переможець шкільних конкурсів - 15 балів; 
жовта зірочка - учасник районних конкурсів -10 балів; 
зелена зірочка - генератори та організатори ідей -7 балів; 
голуба зірочка - учасник заходу -5 балів; 
синя зірочка - допомагав у проведенні заходу - 3 бали; 
фіолетова зірочка - бере участь (без підготовки) - 1 бал. 

Преміювальні бали % визначаються 2 рази на семестр: 
директора- 15 балів; 
заступників директора, педагога-організатора- 10 балів; 
керівників творчих груп - 7 балів; 
класного керівника (за виконання доручень, чергування...) - 7 балів. 
 Навчальна діяльність (бали виставляють у кінці семестру на основі 

середнього бала навчальних досягнень). Середній бал взаємного 
оцінювання ролі учнів у колективі класу та їхніх взаємин. Визначають за 
підсумками опитування учнів класу. Кожен учень виставляє оцінки усім 
однокласникам за 5-бальною шкалою. Після цього обчисляється середній 
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показник. У кінці семестру та навчального року підводяться підсумки 
роботи над творчим проектом. Учні, які назбирали найбільше зірочок за 
навчальний рік, нагороджуються грамотами та грошовими преміями. 

 Якщо проект «Зірочки успіху» розрахований на творчий розвиток 
особистості, то проект «Кроки до Сонця» - на колектив учнів класу-
планети. За допомогою рейтингової таблиці ми ведемо облік участі 
кожного класу в загальношкільних справах. Так як увесь творчий проект 
виконано в кольорах веселки, то й оцінювання змагання класів-планет у 
нас таке: 

І місце - червоний колір; 
II місце - помаранчевий колір і т.д. 

 До роботи над цими проектами залучені й учні, й учителі. У своїй 
роботі над проектами ми керуємося порадою великого вчителя Василя 
Сухомлинського: «Кожний має своє захоплення, у кожного своя        
«живинка», кожний збагачує колектив чимось своїм. При такій 
різноманітності захоплень інтелектуальне життя коллективу дуже 
багате». 

  
Проект « Мій край – моя історія жива» (краєзнавчий аспект) 

 
Н.О.Міщенко, Лохвицький район 

 
 Одним із головних принципів реформування сфери освіти та 

виховання є гуманітаризація, а це означає зробити навчально-виховний 
процес особистісно-орієнтованим, суб’єктивно значимим для кожної 
людини. 

Реально сприяє вирішенню завдання гуманітаризації виховного 
процесу - використання краєзнавчого матеріалу. 

Краєзнавство в школі не лише збагачує знаннями з історії чи 
літератури, біології, географії рідного краю, виховує любов до нього та 
формує основні поняття й навички. Насамперед, краєзнавство допомагає 
учням формувати національний характер, розуміти особливості нації, її 
душу, яка протягом поколінь успадковувалася від покоління до покоління. 
Організована належним чином краєзнавча робота підвищує духовний 
потенціал, творче мислення учнів, формує науковий світогляд, уміння 
спілкуватися з однолітками і дорослими. 

Тому в основу виховної роботи школи згідно обласної програми 
«Система виховання учнівської молоді» ми поклали краєзнавчий чинник. 
Досвід попередніх років показав, що систематична робота в цьому 
напрямку позитивно впливає на навчально-виховний процес, поліпшує 
результати навчання, налагоджує позитивний морально-психологічний 
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клімат у педагогічному та учнівському колективах, виховує в учнів любов 
до рідної землі. 

Тому виникла ідея проекту « Мій край – моя історія жива». 
Мета проекту – виховати в учнівської молоді засобами пошуково-

дослідницької та туристично-краєзнавчої діяльності ставлення до природи 
рідного краю та духовних надбань народу; розширити та поглибити знання 
з історії, народознавства, літератури, природничих дисциплін. 

Завдання проекту: 
- широке залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої , 

пошукової і дослідницької роботи; 
- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей; 
- формувати національну свідомість і людську гідність, любов до 

рідної землі, родини, свого народу; 
- виховувати повагу до батьків, старших, культури й історії рідного 

народу через духовну єдність поколінь; 
- виховувати духовну культуру особистості та створювати умови для 

вільного формування власної світоглядної позиції; 
- допомагати учням у набутті додаткових знань про свій рідний край 

для використання їх на уроках і в позакласній роботі, поновлення фондів 
музеїв народознавства та освіти. 

Методика виконання проекту. 
Ініціатива створення краєзнавчого проекту належить адміністрації 

школи. За результатами контролю й перевірки навчально-виховного 
процесу попередніх навчальних років сформулювали мету та завдання 
проекту, спільно з учителями й класними керівниками розробили заходи. 
Після затвердження педрадою етапів краєзнавчого проекту  включили 
заходи в навчально-виховний план школи. 

На засіданнях методоб’єднань учителів та класних керівників, 
засіданні шкільного парламенту обговорили завдання й шляхи їх 
виконання та створили творчі групи. 

Невід’ємною частиною проекту стала дослідницько-краєзнавча 
робота в шкільній секції МАН. Творча динамічна група вчителів по роботі 
з обдарованими дітьми допомагала в науково-дослідницьких роботах по 
темах: «Характеристика покладів корисних копалин в околицях села 
Бодакви та перспектива використання їх у господарстві», «Село Бодаква до 
і після пожежі 1894 року», «Колискові рідного краю». 

У ході роботи учні дослідили поклади корисних копалин рідного 
краю, використання їх предками та перспективу використання в 
майбутньому; встановили невідомі факти з історії села, провели 
етнографічне дослідження усної народної творчості. 
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Усі роботи поповнили матеріали музею села, учителі географії, 
літератури, історії використовують їх на уроках, а учні школи почерпнули 
багато цікавого про рідне село під час конференції-презентації робіт у 
школі. 

Роботи було оцінено і на районному конкурсі-захисті, а робота 
Лук’яненка Костянтина на обласному конкурсі зайняла призове місце. 

З метою широкого залучення учнівської молоді до пошуково-
краєзнавчої роботи в школі створено пошукові загони. 

Керуючу функцію виконує Шкільний парламент. Він згідно з 
віковими особливостями, інтересами учнів та суспільною потребою 
визначає теми й завдання пошукових робіт. Координуючу й 
консультативну роль у виконанні роботи виконують класні керівники, 
керівники гуртків. Теми робіт дозволяють учням відновити сторінки 
історії: 

«Спогади очевидців визволення села в роки Великої Вітчизняної 
війни»; 

«Голодомор 33-го…»; 
«Перший випуск 10 класу 1940-1941 н/року Бодаквянської середньої 

школи»; 
«Дитинство обпалене війною»; 
«Біоценози нашої місцевості»; 
«Екологічна стежка»; 
«Джерела рідного краю»; 
«Земля годувальниця» 
«Сула – голуба перлина Лохвиччини»; 
«Пам’ятки історії Бодакви»; 
«Історія села Бодакви у спогадах довгожителів»; 
«Народні ремесла бодаківців». 
У ході роботи учні спілкуються з старожилами села, записують їх 

спогади, усну народну творчість, а зібраний матеріал використовують на 
уроках і позакласних заходах. Про зроблену роботу учасники пошукових 
загонів звітуються, проводячи тематичні ранки, вечори, збори організації 
«Зелений світ», прес-конференції, лінійки. Наприклад, урочисту лінійку до 
Дня визволення Полтавщини від німецько-фашистських загарбників; 
виступ екологічної агітбригади; класні години « Нові сторінки в історії 
села»; операція «Забута могила», вшанування жертв голодомору й 
репресій; українські вечорниці, спільно з жіночим ансамблем «Надвечір’я»; 
вечір для старшокласників «Бабусина пісня». 

 Пошукові роботи направляються для участі у Всеукраїнських акціях 
«Краса і біль України», «Сто чудес України», «З історії сіл і міст 
Полтавщини» , «Збережемо пам’ять про подвиг». Кращі роботи відмічені 
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на районному рівні, а деякі («Джерела рідного краю», «Екологічна стежка», 
«Сула – голуба перлина Лохвиччини») брали участь в обласному конкурсі. 

Тісно краєзнавча робота пов’язана з трудовим і екологічним 
вихованням. 

Сучасна молодь, виходячи з школи, повинна бути готова до 
динамічних змін сучасного економічного життя країни. У цьому вже зараз 
їм допомагають дослідження змін у структурі місцевих господарств. 
Цікавими матеріалами поповнили місцевий музей під час дослідження тем: 

«Вимираючі села»; 
«Роки реформування сільського господарства в селі Бодаква»; 
«Розвиток малого підприємництва на території села Бодакви». 
Остання робота була високо оцінена на обласному конкурсі 

економічних творів і зайняла перше місце. 
А туристично-краєзнавча робота дає змогу не тільки поповнити 

знання про рідний край, а й активно, цікаво провести дозвілля, набути 
туристичні навички, оздоровитися. Туристична група «Романтик» 
подорожувала за маршрутом «Бодаква-Харківці-Бодаква», дослідила 
заказники Христанівський і Середньосульський. Дослідження оформили 
як туристичний звіт і взяли участь у Всеукраїнській туристично-
краєзнавчій акції «Сто чудес України», узяли участь у районному 
туристичному зльоті , де в конкурсній програмі зайняли перше місце. 

У школі діє організація «Зелений світ» ( керівний орган Шкільний 
парламент). Статут організації передбачає роботу по семи напрямках 
краєзнавчої роботи. На загальному зборі організації кожен клас одержує 
завдання конкретного напрямку, за якими працює цілий рік. Вони 
проводять збір матеріалів, а за ними класні й позакласні виховні заходи. 

Таким чином, проект краєзнавчої роботи включає всі напрямки 
системи виховання, активізує пізнавальну роботу учнів. 

Любов до Батьківщини завжди конкретна - це любов до рідного 
будинку, де народився, до вулиці, по якій уперше пішов до школи. Але для 
того, щоб полюбити свій рідний край, потрібно його добре знати, зокрема 
тому, що знання про рідний край так само необхідні для духовного 
розвитку дитини, як уміння читати й писати. 

Застосування краєзнавчого матеріалу на уроках і позакласних 
заходах дозволяє не тільки збагатити учнів знаннями, а й розкрити зв’язок 
рідного краю з Україною в цілому, показати єдність історії і життя кожного 
села з життям нашої країни, відчути причетність до неї кожної сім’ї й 
визнати своїм обов’язком стати гідним спадкоємцем кращих традицій 
рідного краю. Краєзнавчий матеріал допомагає ввести учнів « у науку, але 
не як у мертву купу книжок, а як у живе роз’яснення світу»; виховувати не 
сухими словами, а на конкретних прикладах, на самому житті. 
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Втілення краєзнавчого проекту дає змогу активізувати пізнавальну 
діяльність учнів, цікаво й корисно проводити вільний час, створює умови 
для роботи єдиним колективом: «від творчого директора – через творчого 
учителя – до творчого учня». 

 

Проектування моделі учнівського товариства «Бригантина» 

Кравченко І. Є., Новосанжарський район 
 
Школою демократії для учнів є учнівське самоврядування. Саме 

воно сприяє демократизації шкільного життя, а вибори до його органів 
визначають місце кожного учня в житті учнівського суспільства. 

У нашій школі вже четвертий рік учні беруть участь у розробці 
проекту «Модель учнівського самоврядування». Обрана модель 
допомагає учням розвивати такі риси особистості, як: відповідальність, 
толерантність, цілеспрямованість, свідоме ставлення не тільки до своїх 
прав, але й обов’язків. Учнівська молодь вчиться організовувати своє 
навчання й дозвілля цікаво. Модель постійно набуває певних змін у 
реорганізації комісій, їх основних функцій.  

Ефективно діє учнівське товариство «Бригантина». До участі в 
його роботі залучені учні 2-11 класів. Молодші школярі мандрують 
стежками гри «Полтавочка». Учні 5-11 класів беруть участь у розробці 
даного проекту. 

Керує товариством Рада, лідером якої є голова, якого обирають учні 
під час загально шкільних виборів. До Ради входять учні з 5-11 класів, 
які обираються в класних колективах. Діти працюють у двох основних 
комісіях: «Навчальній» та «Дозвілля», та Старостаті. Учні планують 
свою роботу відповідно до річного плану школи, проводять засідання, де 
розглядаються основні питання життя школи, беруть участь у розробці 
проектів, втілюють їх у життя. Засідання проводяться згідно з планом раз 
на місяць, а Старостат по мірі необхідності (наприклад, якщо 
розглядається питання чергування чи участі в певному заході). 

На соціальне становлення молоді спрямовані й інші проекти, що 
реалізуються. Це і «Юний господар», «Довкілля», «Рідна школа». 
Особливої уваги заслуговує розвиток проекту «Історія мого села», 
керівним центром молоді є шкільний краєзнавчий музей. 

З метою вивчення історії рідного краю у нашій школі створено 
пошуковий загін «Краяни», який діє уже 4 роки. У своїй дослідницькій 
роботі діти використовують спогади старожилів, матеріали місцевого та 
Полтавського краєзнавчого музеїв, преси. Зібрані юними пошуковцями 
матеріали часто використовуються на уроках та виховних заходах. На 
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основі них діти самі готують екскурсії. Опрацьовані й узагальнені 
матеріали сприяють розвитку в школярів комунікативних якостей під 
час передачі даної інформації своїм ровесникам. Експонати 
Малоперещепинського краєзнавчого музею, зібрані учнями-
пошуковцями, розповідають про сторінки українсько-болгарської 
дружби і собори болгар України в с.Мала Перещепина, містять відомості 
про володаря Великої Болгарії хана Кубрата та історію його скарбу. 

Наші учні беруть участь в акціях, експедиціях. Так, в акції        
«Зелений паросток майбутнього» зайняли І місце, також шкільний 
колектив є переможцем у районному етапі місячника озеленення, 
чистоти та благоустрою населених пунктів, районному етапі експедиції 
«Сто чудес України», «До чистих джерел», конкурсі-огляді «Галерея 
кімнатних рослин». Учні школи – учасники обласного зльоту юних 
екологів, учасники інтелектуальних ігор, предметних олімпіад, 
спортивних змагань.  

За час роботи над даним проектом зросла активність школярів у 
шкільному житті, зменшилось число правопорушень. Наші випускники є 
активними учасниками суспільного життя. Адже робота школярів у 
шкільному товаристві виробляє позитивні якості і вміння. Діти вчаться 
висловлювати свої думки, відстоювати свою точку зору, а також 
втілювати в життя власні ідеї і пропозиції. Доказом цього є те, що два 
роки підряд учнівське товариство «Бригантина» займає призові місця в 
районному огляді-конкурсі учнівського самоврядування. 

 
 

Програма «Здоров′я» як інноваційна педагогічна технологія 

Кривошапка Т.І., м. Полтава 
Метод проектів був обраний закладом з метою ґрунтовної перебудови 

навчально-виховної діяльності закладу.  
Цільовою основою проекту є створення освітнього закладу нового типу, 

робота якого спрямована на надання учням повноцінної профільної освіти, 
розвиток фізичного здоров’я, створення передумов для самоактуалізації 
особистості. 

Розпочинаючи роботу над проектом, проаналізували вивчення й 
запровадження питання гармонійного поєднання всіх аспектів здорового 
способу життя. Тісна співпраця єднала дитячу спортивну школу із середньою 
школою № 14. Чітко налагоджена система навчання й тренувань дала свої 
позитивні результати: талановиті спортсмени отримували міцні знання, 
училися добру, людяності, милосердю.  
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Накопичений досвід став підґрунтям для створення комплексної 
програми «Здоров’я», затвердження концепції закладу, основною задачею 
якого є забезпечення умов для навчання й виховання дійсно здорової 
людини: і фізично, і психічно, і духовно, яка здатна до самореалізації в 
сучасному суспільстві. Відбувався поелементний аналіз перебудов у системі 
правління закладом, оцінка фактичного стану та потенційних можливостей. 

Створюється гімназія «Здоров’я», концепція і модель роботи закладу 
презентується на Всеукраїнському семінарі учасників проекту «Європейська 
мережа шкіл сприяння здоров’ю». Налагоджуються системні зв’язки з 
Обласним Центром «Здоров’я», завдяки якому впроваджується в практику 
роботи комп’ютерна програма оцінки рівня фізичного здоров’я  «Школяр». 

Здійснюється впровадження системних змін роботи закладу: 
- за підтримки органів місцевого самоврядування та батьківської 

громадськості відбувається комп’ютеризація навчального закладу; 
- перебудова науково-методичної роботи, створення науково-

методичних кафедр, налагодження тісних зв’язків з вищими навчальними 
закладами; 

- залучення до управлінської діяльності батьківської громадськості 
(рада закладу, піклувальна рада); 

- створення системи психологічної служби;  
- активне запровадження в дію програми «Здоров’я»; 
- критичний аналіз надбань і недоліків діяльності закладу. 

Налагоджено систему інформації, перебудова форм роботи з 
педагогічними кадрами. Модель закладу презентувалася на Всеукраїнському 
конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння 
здоров’ю у м. Києві. За результатами конкурсу школа відзначена серед 
кращих.  

Педагогічний колектив гімназії нагороджений Почесною Грамотою 
Міністерства освіти і науки України за впровадження інноваційних 
технологій формування культури здоров’я, позитивної мотивації здорового 
способу життя учасників навчально-виховного процесу.  

Підсумки запровадження програми «Здоров’я» на рівні фізичного, 
духовного й психічного розвитку дітей засвідчили, що в порівнянні з 2000 
роком на 6 % збільшується рівень досягнень учнів, на 17 % – фізичне здоров’я 
учнів. Висока соціальна активність сприяє розвитку системи 
самоврядування, роботі наукового товариства, активізації творчого 
потенціалу педагогічного колективу. Більше 10 робіт учителів надруковано в 
методичних виданнях «Шкільний світ», м. Київ та «Основа», м. Харків. 
Видаються власні методичні збірки вчителів, наукові роботи учнів. 
Запровадження програми «Здоров’я» вимагає створення цілісної системи 
роботи починаючи з дошкільного закладу. 
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Відбуваються системні зміни на основі аналізу запровадження 
програми, здійснення наступності на різних ланках освітньої діяльності. За 
сприяння управління освіти і науки Полтавського міськвиконкому 
створюється навчально-виховне об’єднання: дошкільний навчальний заклад 
– початкова школа – гімназія. Робота закладу широко презентується в пресі 
за напрямками: управління освіти, психологічна служба, методична робота, 
викладання дисциплін загальноосвітнього курсу. Підсумковий етап 
узагальнення результатів упровадження проекту співпав з атестацією 
навчального закладу. У гімназії навчається 902 учні в 34 класах. У початковій 
школі діти мають змогу поглиблено вивчати англійську мову, у 5-9 класах 
здійснюється допрофільне навчання, у 10-11 – відбувається остаточна 
профілізація.  

Налагодження роботи з обдарованими учнями також дає свої 
результати. 

Щорічно наші учні стають переможцями конкурсу знавців української 
мови ім. Петра Яцика на міському і обласному рівнях.  

Кількість переможців олімпіад  підвищилась  на 80%, конкурсу захисту 
наукових робіт з одного до 9 на міському та 5 на обласному.  

Оцінюючи показники вступу випускників до вищих навчальних 
закладів, маємо зміни в межах від 80% до 93%. 

За ці 5 років у навчальному закладі навчалося 4 майстри спорту 
(боротьба, плавання), 24 кандидати в майстри спорту з плавання, боротьби, 
гімнастики, волейболу. Троє випускників зараз грають у Суперлізі з 
волейболу, двоє у вищій лізі. Слід зазначити, що серед цих учнів є медалісти, 
72% закінчили школу, маючи оцінки високого й достатнього рівня, і 
продовжують навчання у вищих навчальних закладах. 

Оцінюючи кадровий склад навчального закладу, слід зазначити: у 
Полтавському навчально-виховному об’єднанні № 14 із 94 вчителів працюють 
35,8% учителів із вищою категорією; 12 учителів мають педагогічне звання 
«Учитель-методист», 7-«Старший учитель», 5-«Вихователь-методист».  

У дошкільному навчальному закладі впроваджуються оздоровчі 
системи, загартування, рухова активність, масаж, оздоровча гімнастика з 3-5 
років. Відбувається гармонійне поєднання навчання з естетичним і фізичним 
вихованням, це дає свої вагомі результати: діти, які з першого класу 
займалися плаванням, хворіють майже утричі менше, ніж у звичайному класі; 
спостерігається підвищення рівня успішності учнів з навчальних дисциплін 
поряд з високими спортивними досягненнями. Шестирічки захищені від 
стресових ситуацій адаптації в 1 класі завдяки ґрунтовній роботі 
психологічної служби з питання адаптації. У дитячому закладі проводиться 
паспортизація здоров’я дитини, розробляються рекомендації щодо роботи з 
дитиною на основі індивідуальних психофізичних особливостей. 
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Упровадження комплексної програми «Здоров’я» починається в 
дошкільному навчальному закладі з ґрунтовної роботи з кожною сім’єю. З 
метою оптимізації взаємодії педагогічного та учнівського колективів, 
батьківської громадськості із впровадження програми «Здоров’я» створено 
асоціацію батьків, учителів, учнів. До роботи спортивних секцій, 
психологічних тренінгів залучаються не тільки діти, а водночас усі бажаючі 
вчителі й батьки. «Здорову людину може виховати тільки здорова людина» - 
це наше тверде переконання. Виховна робота закладу спрямована на 
створення умов для розвитку творчої особистості. Багато років робота в 
цьому напрямку дає свої позитивні результати й визнана у 2004 році кращою 
на обласному конкурсі. Усе прагнемо спрямувати на створення позитивного 
емоційного фону для дитини, починаючи з теплих пастельних відтінків в 
облаштуванні інтер’єру навчальних приміщень і закінчуючи організацією 
уроків, які будуються з обов’язковим урахуванням пауз емоційного й 
фізичного розвантаження, гімнастикою для очей, дихальними вправами 
тощо. Розроблені валеологічні критерії проведення уроку допомагають 
учителю правильно організувати навчально-виховний процес, що є 
передумовою самореалізації кожного, розвитку творчого потенціалу, 
самовдосконалення. Працювати не за стандартом, учити дітей творити, 
мислити, відчувати себе особистістю, бути впевненими у своїх силах, а 
найголовніше бути здоровими - головна задача педагогічного колективу 
закладу.  

 
 

Роль шкільного парламенту у формуванні соціальної активності 
 

Курінна К.М. , Чутівський район, член СДГ 
 

 Головне завдання сучасної школи полягає не стільки в тому, щоб 
адаптувати дитину до суспільних негараздів, навчити її почуватися 
комфортно серед злиднів, беззаконня, бездуховності, а в тому, щоб дитина 
зрозуміла та осмислила своє життя, навчилася самостійно та успішно 
вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні життєві проблеми. 
Тобто, щоб дитина стала життєво компетентною, життєстійкою, 
життєздатною. Тоді вона зможе змінити своє життя, боротися з 
бездуховністю, байдужістю, безвідповідальністю, злиднями. 

Школа може допомогти дитині зрозуміти, як слід і як не слід 
розв’язувати цю спільну для всіх нас проблему, яка зветься – життя. 

Сучасна школа повинна бути відкритою виховною системою, 
спрямованою на виховання дитини як суб’єкта особистого життя й успіху. 
Вона не зможе досягти цього статусу, не зможе втримати його, якщо 
орієнтуватиметься лише на традиційні засоби навчання та виховання. 
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Тому необхідно активно залучати учнів до участі у вирішенні соціальних 
проблем Успішна участь дітей у вирішенні навіть невеличкої соціальної 
проблеми сприятиме розвитку їхньої позитивної соціальної активності, 
соціальної творчості. У процесі соціального проектування учні отримують 
навички партнерства та взаєморозуміння, лідерства та поваги до інших, 
ініціативності у прийнятті рішень. 

Про один з таких проектів – учнівське самоврядування - декілька слів. 
Артемівська ЗОШ І-ІІІ ст. – один з найстаріших навчальних закладів 

Чутівського району. У 2006 році відсвяткувала свій столітній ювілей. 
Роками складалася неповторна атмосфера шкільного життя на принципах 
взаємоповаги й взаємовідповідальності, упроваджується учнівське 
самоврядування –  « Шкільний парламент» .  

 Мета проекту: розкрити можливості кожної дитини, створити умови 
для творчої діяльності школярів, формувати в учнів соціально необхідні 
якості та навички діяльної поведінки.  

Основні завдання:  
1. Розвивати індивідуальні творчі здібності особистості. 
2. Виховувати в учнів національну свідомість, відповідальність, 

готувати їх до самостійного життя. 
3. Формувати загальнолюдські цінності: почуття поваги до людей, 

доброту, чуйність, щирість.  
4. Виховувати ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення 

особистість. 
Учнівський парламент школи – це багатопрофільне об’єднання учнів 

5-11 класів. 
Щороку обирається президент, прем’єр-міністр, два віце-прем’єри. До 

складу шкільного парламенту входять губернатори 5-11 класів та 
представники президента ( 5-8 кл – по 1 особі, 9-11 кл. – по 2 особи). 

Для того, щоб система працювала ефективно, діти організовані для 
роботи в комісіях та центрах на основі вільного вибору: 

- комісія «Знання»; 
- соціальна комісія; 
- комісія дисципліни і порядку; 
- комісія здоров’я і спорту; 
- центр «Дозвілля»; 
- прес-центр. 
На початку тижня діти збираються на п’ятихвилинку. Аналізується 

робота за тиждень, плануються проекти: короткотривалі, середньотривалі 
та довготривалі, готуються виступи на загальношкільну лінійку. 

Щомісяця голови комісій і центрів звітуються про свою роботу на 
загальношкільній лінійці. 
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Одним із принципів виховання є поєднання педагогічного 
керівництва з ініціативою й самодіяльністю учня. Було вирішено, що кожна 
комісія і центр матиме свого куратора. Ними стали директор, заступники, 
педагог-організатор, шкільна медсестра, учитель фізкультури. Діяльність 
кураторів ніяк не обмежує можливості дітей. Така співпраця дає позитивні 
результати. 

У складі шкільного парламенту працює клуб старшокласників 
«Інтелектуал», який об’єднав учнів творчих, тих, хто займається 
дослідницькою роботою з різних предметів.  

Соціальна комісія спрямовує свою діяльність на допомогу учасникам 
війни, ветеранам, одиноким людям, що проживають у селищі. Догляд за 
могилами загиблих воїнів, обелісками – один із напрямків їхньої роботи. 

Щороку проводиться акція «Допоможемо один одному». Учнями 
школи збираються одяг, взуття й передаються дітям, які цього потребують.
 Контроль за дисципліною в школі, робота по зменшенню запізнень на 
уроки, аналіз діяльності чергового класу по школі – це повноваження 
комісії дисципліни й порядку. Наслідки роботи відображаються на 
спеціальному стенді. 

У школі працюють три баскетбольні секції. Учні школи – призери 
районних, обласних, всеукраїнських змагань з баскетболу. Традиційними 
стали Дні здоров’я, Дні спорту в школі, загальношкільні змагання з 
футболу, баскетболу. Члени комісії випускають бюлетені за результатами 
перевірки санітарного стану класів, читають лекції, а наслідки своєї роботи 
відображають на стенді у вигляді діаграм. 

Гордістю школи є дві студії, які працюють у складі парламенту: 
вокальна студія «Браво» та танцювальна студія «Радість». Концертні 
виступи на шкільних святах, виступи перед мешканцями сіл району 
знайшли схвальні відгуки. Виступаючи з платними концертами, школа 
мала змогу пошити нові костюми, удосконалити музичне оформлення. 

Дозвілля школярів – один з напрямків діяльності центру «Дозвілля». 
Поїздки до міст з історичним минулим, конкурси, вечори старшокласників, 
дискотеки в школі - це неповний перелік заходів цього центру. Кілька років 
у школі проходить свято – День України, яке починається з лінійки. А далі у 
фойє школи можна оглянути виставки альбомів «Моя родина», сімейних 
реліквій, малюнків, виробів із бісеру, ниток, дерева, українських народних 
страв, яких завжди не менше 35, вишитих українських сорочок та рушників. 

Усе, що відбувається на сцені, присвячене єдиній меті – виховувати 
любов і повагу до історії свого роду, до традицій і звичаїв українського 
народу. 

Основне завдання прес-центру – забезпечення гласності в діяльності 
учнівського парламенту. Випускається газета «Шкільний час». Тематика 
газети відображає проблеми життя школи : навчання, дозвілля, творчість, 



 

 53  

спорт. Членами прес-центру ведуться літописні сторінки життя школи, 
надсилаються матеріали до районної газети «Сільські новини», 
проводяться конкурси стіннівок. 

Діяльність шкільного парламенту дає позитивні наслідки. Діти 
почали відчувати себе господарями в школі, вони вчаться співпрацювати 
на принципах гласності й демократії. Діти й педагоги – члени єдиного 
колективу, вони працюють у співдружності, підтримуючи ініціативу один 
одного. Діти вчаться приймати власне рішення, відстоювати свою точку 
зору, спільна праця згуртовує шкільний колектив, даючи можливість 
кожному само реалізуватися. 

Як бачимо, робота над соціальним проектом стає для учнів 
практикою регулювання міжособистісних взаємин, становлення навичок 
ділового спілкування, оволодіння основами перспективного планування, 
ухвалення рішень та усвідомлення відповідальності за їх виконання, навчає 
працювати в команді. 

А все це сприяє створенню в учнівської молоді базисних підвалин 
майбутньої діяльності в політико-правовій сфері: демократизму, 
толерантності, гуманізму, поваги до прав і свобод інших. 

Саме в стінах школи ми можемо сформувати в дітей ті риси, які в 
дорослому житті допоможуть їм стати гідними громадянами 
демократичної України. 

 

Соціальне проектування та інші сучасні форми виховної роботи в 
школі 

Н.В.Настенко, ПОІППО  
Соціальне середовище та нові орієнтири виховання 
Соціальні процеси, що відбулися в житті країни за останні 

дванадцять років змінили середовище, у якому здійснюються складні 
процеси передачі-засвоєння-творення позитивного соціального досвіду 
людства (у цьому суть виховання), змінився вчитель, змінився учень. 
Зміни, що сталися з учнем, стосуються різних боків його особистості. 
Нинішні діти не такі як раніше, вони грають в інші ігри, дивляться інші 
передачі, інакше спілкуються, по-іншому складаються їхні стосунки з 
батьками та ровесниками. Їхня взаємодія з ровесниками та старшими 
будується на інших засадах. Соціальне розшарування призвело до низки 
психологічних проблем – напруженості стосунків, різкої і категоричної 
реакції на вчинки одне до одного, конфліктів. Багато сімей виявляє 
нездатність до адаптації та формування захисних механізмів. Виникла 
загроза в зламі усталених віками морально-етичних норм і традицій 
української сім’ї. Моральні засади матеріально та соціальноблагонадійних 
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сімей не завжди виявляються здатними витримати випробовування 
владою, матеріальним достатком чи соціальною значущістю. 

 Нерідко інформативне поле, у якому сьогодні здійснюється 
соціалізація дитини виявляється суворим та агресивним. Через 
телебачення, пресу, радіо, інтернет пропагують гультяйство, насильство, 
сексуальну розбещеність, цинізм,злочинність. Діти й молодь, які ще не 
встигли ознайомитися з істинними культурними цінностями людства, 
натомність занурюються в інформаційний простір культури в її 
плебейській транскрипції. 

 Сім’я і школа, як основні інститути соціалізації дитини, виявилися 
неспроможними відповісти на запитання про призначення людини в 
новому суспільстві, сенс життя, дати їй відчуття захищеності, 
справедливості, потрібності. Натомність цю функцію намагаються 
перейняти представники релігійних сект, цілі й діяльність яких нерідко є 
досить сумнівними й далекими від культової діяльності офіційних релігій. 
Змінився вплив на дитину і громадськості. Люди в цілому стали 
байдужішими, замкнутішими й жорстокішими. Розвиваються стосунки 
суворої конкуренції, втрачається досвід кооперування зусиль, 
взаємоповаги, співпраці. Суспільство стало відкритішим до інформації та 
терпимішим до інакшості. Варіативність інакшості ставить дитину в 
складні умови вибору орієнтирів поведінки. Учитель не є беззастережним 
авторитетом для учня, йому дедалі важче утримувати інтерес до знань, бо 
він – не єдине джерело знань. У новому середовищі він стає посередником 
між особистістю та соціальним досвідом, що має засвоїти учень, 
провідником культури.  

 

Як зробити виховання соціально значущим? 
У запитаннях «Що виховувати?», «Як виховувати?», завжди є 

запитання «Як зробити виховання особистісно значущим?». Перш за все 
педагогіка виховання має перерости в культуру самовиховання. А 
вчитель, який є посередником між учнем та позитивним досвідом 
людства, яким той має володіти, мусить поступово відходити в сторону, 
передавши відповідальність за само- та цілепокладання, за своє життя на 
соціально змужнілу особистість. Коли ми відчуваємо соціальний простір, 
у який залучена дитина, коли ми знаємо психологію її розвитку, коли 
маємо освітнє та культурне підгрунтя, то стаємо менш залежними від 
змісту й методів навчання та виховання.  

 

 Сутність проектування: методологічне підгрунтя  
 Одним із методів, що виводить педагогіку за межі самозамилування 

власним усезнайством та менторством і робить її органічно вплетеною в 
контекст сучасного життя, є метод проектів. Проектом називають 
комплекс взамозв’язаних заходів, розроблених для досягнення певних 
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цілей упродовж заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях 
Педагогічні проекти спрямовані на реформування галузі педагогічної 
діяльності, удосконалення технології підготовки вчителя, розробку нових 
форм організації навчальної діяльності школярів, розвиток умінь учнів 
працювати в команді тощо. Відмінною особливістю педагогічних проектів 
є те, що вони некомерційні, тобто жодна із цілей проекту не полягає в 
отриманні прибутку. Результатом є соціальний ефект. Проект завжди 
містить задум, засоби реалізації задуму, результати, одержані внаслідок 
здійснення задуму. 

Проект проходить різні стадії, послідовність задається певним 
алгоритмом (життєвим циклом), схемою проекту. Основні стадії 
включають індентифікацію (виникнення ідеї, визначення цілей,аналіз 
ідей та відбір кращої з них, попередній аналіз можливостей його для 
здійснення); розробку (хто здійснюватиме, якими засобами, які витрати, 
чия допомога потрібна, які труднощі можуть виникнути тощо); експертну 
оцінку проекту (це можуть бути педагоги-колеги, науковці, громадкість, 
батьки). 

Проекти можуть бути різні за обсягом і складністю. У педагогічному 
контексті цінний не проект сам по собі, а метод, який дає можливість 
залучити дітей до виконання різноманітніх соціально значущих завдань, 
отримуючи при цьому новий досвід. Важливо те, що діти працюватимуть 
як дослідники. Вони будуть не просто виконавцями, а самі ставитимуть 
мету, обиратимуть засоби її досягення, виконуватимуть необхідну роботу 
та анлізуватимуть отриманий результат. Така робота є необхідною 
умовою особистісного зростання учнів. Важливо те, що діти 
працюватимуть у різних за складом групах та набуватимуть соціально 
важливих навичок. Під час дослідницької роботи розвивається вміння 
бачити себе з боку, критично аналізувати свої досягнення, реально бачити 
взірці для наслідування. У груповій роботі, де діти є взаємозалежними, 
розвивається вміння бути терпимими, утверджуватись у своїй несхожості 
на інших, у необхідності пошуку своєї життєвої лінії та відповідальності 
за свій вибір. Усе це розширяє горизонти для досягнення особистістю 
психологічної зрілості та сприяє успішному входженню дитини в 
соціальний простір. 

 
 Сутність проектування та його місце у виховному процесі 
 Проектування загалом як соціальна категорія, хоч стоїть в одному 

ряду з такими поняттями як прогнозування, планування, конструювання, 
створення програм (програмування),моделювання, має, однак, і суттєві 
відмінності – воно є найбільш загальним, комплексним, системним. 
Соціальне проектування – складна багаторівнева система, а це, дає змогу 
виділити типи проектів у рамках досліджуваної проблеми. Зокрема, це: 
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соціальний, який відповідає сучасним умовам виховання та вимогам 
суспільства; психологічно-педагогічний, що розробляється для 
навчально-виховного закладу або ж на рівні вікових паралелей, класу і 
відображає основні напрямки діяльності педагога й вихованців у їхній 
взаємодії, тобто це проект, який постійно деталізується, уточнюється; 
особистісний є власним проектом розвитку особистості. Усі типи 
взаємозв`язані і взаємозумовлені. Органічне поєднання типів 
проектування забезпечуватиме гармонію інтересів особистості, колективу 
та суспільства стосовно реалізації мети національного виховання. Проект 
дає змогу в узагальненому вигляді представити необхідні складові 
успішності педагогічного процесу. Педагогічний процес – соціальна 
система. Сьогодні в Україні та й в області розроблені та успішно 
впроваджуються в життя різні соціальні системи такі, як: «Школа 
радості», «Школа – рідний дім»,»Школа-родина», «Школа-вуз», «Школа-
музей», «Школа-шляхетності», «Школа здоров’я», «Школа розвитку», 
«Недільна школа», «Школа майбутнього фермера» тощо.  

 
Соціальне становлення особистості школяра на Полтавщині 
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» (5.02.1993) визначає загальні засади 
створення різних умов соціального становлення й розвитку молодих 
громадян. Основна ідея закону - необхідність навчити молодь 
користуватися своїми правами; створення умов та гарантій для 
самовираження, праці, весбічного розвитку; надання підтримки. 

 Практичну соціальну допомогу надають соціальні служби для 
молоді. Так з ініціативи Всеукраїнської благодійницької організації 
«Громадська Рада з соціальних проблем розвитку підростаючого 
покоління» в області розпочата робота по реалізації соціального проекту 
«Діалог» щодо формування здорового способу життя. Спочатку майбутні 
тренери-педагоги пройшли підготовку на базі оздоровчного табору 
«Світанок» за програмами «Як стати вільним і любимим», «Скажемо 
курінню ні» та «Життя без гачків». Навчанням було охоплено 60 
досвідчених педагогів (психологів, педагогів-організаторів, заступників 
директорів з виховної роботи). Проводили заняття дипломовані 
психологи м.Харкова, автори цих програм. Протягом тижня педагоги 
вчилися використовувати активні, нетрадиційні, інтерактивні форми 
спілкування з підлітками (вільна аудитодія від столів, одні стільці та 
дошка для запису, вільне висловлювання учасників семінару з різних 
актуальних проблем щодо формування духовно, психічно й соціально 
здорової особистості, розширення демократичних засад взаємодії 
дорослих із підлітками. Учасники семінару отримали не тільки знання по 
проведенню нових форм роботи з підлітками, але й посібник 
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«Формування здорового способу життя в дітей та підлітків» за програмою 
«Діалог», мали змогу зустрітися із кращими творчими колективами 
Решетилівщини на святі «Хвала тобі, Решетилівський краю», 
познайомитися із народно-прикладним мистецтвом (вишивкою, 
художніми полотнами), почути у виконанні гуртківців районного будинку 
дитячої та юнацької творчості, загальноосвітніх навчальних закладів 
кращі номери учнівської художньої самодіяльності.  

Переконана, що найоптимальнішим методом роботи зі школярами є 
залучення їх до проектування, моделювання, планування виховної 
роботи, до інтерактивних форм навчання таких як: тренінгове заняття, 
дискусії, інтелектуальні ігри «Дебати», КВК, відкриті трибуни, коли 
молода людина набуває соціального досвіду в ході спілкування. 

Дитячі та юнацькі об’єднання нашої області відіграють значну роль у 
процесі соціального становлення особистості, засвоєння нею соціальних 
нормативів поведінки. Вони сприяють тому, що абстрактна можливість 
набуття певного соціального статусу, функцій, якостей переходить у 
реальну суспільно корисну діяльність дитини в умовах педагічно 
організованого середовища. 

Загальновизнаним є той факт, що в підлітковому віці однолітки 
відіграють одну з провідних ролей у соціалізації дитини, а отже, мають 
визнаватись як активна соціальна сила.  

Одним із шляхів активізації цих об’єднань є залучення їх до 
написання соціального проекту «Модель учнівського самоврядування», 
який проводився для загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів Полтавщини у 2001-2002 н.р. Розроблені проекти мають велике 
значення для формування соціально зрілої особистості, здатної брати на 
себе відповідальність за майбутнє нашої країни. Так, наприклад, модель 
«Козацька республіка» ЗНЗ №№7, 11 м.Полтави сформована з метою 
залучення молоді до активної життєдіяльності, формування творчої 
особистості, розвитку моральних і фізичних якостей особистості 
підлітків, патріотичного виховання. Велика увага приділяється 
взаємодопомозі, чесності й порядності, демократизму стосунків, 
узгодженості дій учителів, учнів, батьків. 

 У Стасівському НВК Диканського району розроблена модель 
«РСІМ» (республіка старших і молодших). Основною метою якої є захист 
прав та інтересів своїх членів, об’єднання зусиль для добрих і корисних 
справ, розвитку здібностей підростаючого покоління. «РСІМ» виправдала 
себе як форма учнівського самоврядування в питаннях участі учнів у 
роботі клубних об’єднань, в участі учнів в управлінні справами класу, 
школи. Вона активно сприяє становленню учнівського колективу, 
формуванню й організації роботи шкільного активу.  
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 В області засноване молодіжне об’єднання «Пласт». Воно розвиває 
духовні, розумові, фізичні та соціальні прикмети своїх членів, плекає 
серед молоді традиції предків, розуміння історії, культури та 
національних традицій. Пластуни беруть активну участь у житті області, 
проводять культурологічні акції. Заслуговує на увагу проект учнівського 
самоврядування в навчальних закладах м.Комсомольська: гімназії та ЗНЗ 
№№ 1. Соціальний проект моделі «Розвиток творчої особистості» гімназії 
сприяє можливості розвитку кожної особистоті в атмосфері 
доброзичливості, співдружності, співтворчості, співпраці. Принципові 
положення: соціальна направленість, відношення турботи, 
різноманітність діяльності, поділ колективу на групи. Вибір таких форм 
допомагає забезпечити учням гармонію з самим собою, з іншими людьми, 
природою; діяльності людини в системі окремих нових відносин.  

 Основними принципами організації «Школяда» ЗНЗ №№5 
м.Полтави є: даруй себе людям, не помились, не нашкодь, будь надією для 
учнів, знай чого прагнеш, завжди шукай в дитині багатство її душі, будь 
терплячий в очікуванні чуда та готовий до зустрічі з ним у дитині.  

Проект моделі громадянського виховання «У полум`ї слави» є 
складовою частиною громадської дитячої організації «Відкритий світ» 
НВК №№2 м.Зінькова. Головна мета - виховання школярів на героїчних 
подвигах старшого покоління, формування позиції справжнього 
громадянина, сприяння міжнародному й внутрішньодержавному 
співробітництву між навчальними закладами, дитячими та юнацькими 
організаціями, обмін учнівськими групами,охорона й збереження 
національних багаств, оздоровлення екології середовища. Керівним 
центром моделі є шкільний музей бойової слави. 

«Гімназичне братство» гімназії №№6 м.Кременчука при проектуванні 
свого органу самоврядування використало позитивний досвід 
упровадження в життя ідей А.Макаренка та Іванова - це творча 
співдружність учителів, учнів та їх батьків. 

 Залучення та перебування дитини в такому об’єднанні, набуття нею 
рієноманітного досвіду, способів діяльності та статуту рівноправного 
члена організації є ефективним інструментом її соціального становлення 
як члена суспільства. Соціалізацію в дитячому громадському об`єднанні 
розуміють не лише як підготовку до життя в соціумі завдяки наданню 
необхідних знань, певних умінь та навичок соціально спрямованої 
адекватної поведінки, але і як організацію такого соціокультурного 
середовища, у якому діти живуть, долучаючись до суспільного в 
«маленькій демократичній общині».  

Тому дитячі організації мають на меті створення умов для 
соціального становлення особистості дитини завдяки регулюванню її 
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стосунків з людьми та середовищем з урахуванням інтересів та потреб її 
індивідуального розвитку. 

 Успішно реалізується соціальний проект по створенню моделей 
навчального закладу – Школи сприяння здоров`ю. Досвід роботи свідчить, 
що така робота сприяє формуванню основ культури здоров`я, зменшенню 
захворюваності школярів, підвищенню рівня їх фізичної та розумової 
працездатності. Основними завданнями моделі є: формування суспільної 
думки про навчальний заклад, активізація участі органів місцевої влади, 
громадськості, розробка моніторингу діяльності навчальних закладів – 
Шкіл сприяння здоров`ю, формування позитивної мотивації на здоровий 
та безпечний спосіб життя тощо. Кращими в Україні визначені моделі 
«Здоров`я» гімназії №№14 м.Полтави та НКВ м.Комсомольська, які увійшли 
до Європейської мережі шкіл сприяння здоров’я. Педагогічна майстерня на 
Х обласному ярмарку педагогічних технологій відділу методики виховання 
була присвячена соціальному проектуванню моделей шкіл сприяння 
здоров’ю в області. Серед Шкіл сприяння здоров’ю, які увійшли до 
обласного банку, були визнані: Жовтневий еколого-валеологічний 
комплекс Решетилівського району, спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад №№5 м.Полтави, ЗНЗ № 6 м.Пирятина, ЗНЗ №№12 
Автозаводського району м.Кременчука, Піщанський спеціалізований ЗНЗ 
Кременчуцького району, Терешківський ЗНЗ Полтавського району, 
Таверівський ЗНЗ Чутівського району. Їхні соціальні проекти 
відображають розвиток діяльності навчального закладу, прослідковується 
ступінь новизни, у них на належному рівні ведеться робота валеологічної 
служби, налагоджений зв’язок із медичними закладами. Ці школи на 
Полтавщині доводять важливість соціально-важливих справ, цільових 
програм з різних напрямів просвітницької діяльності щодо формування 
здорового способу життя, підкреслюють їхню готовність до самоаналізу 
наслідків і шляхів вдосконалення роботи. 

На соціальне становлення особистості спрямовані також і інші 
цікаві проекти, які реалізуються в нашій області: «Обдаровані діти», «Я- 
особистість,», «Я – громадянин», «Дебати», «Вибір», Милосердя», 
«Рівний-рівному», «Школа бізнесу», «Турбота», «У світі прекрасного», 
«Юний господар», «Довкілля» тощо. 

 Звичайно, проекти різних навчальних закладів можуть відрізнятися 
і за змістом, і за метою та завданнями. Але застосування системного 
підходу в проектуванні виховного процесу, на мою думку, зведе до 
мінімуму педагогічні експромти, перетворить його з маловпорядкованої 
сукупності дій педагогів у цілісну, спроектовану педагогічну взаємодію, 
дасть змогу спрямувати діяльність кожного навчального закладу на 
реалізацію особистісного підходу до виховання учнівської молоді. 
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Щодо до проблеми моделювання виховної роботи в навчально)
освітньому комплексі 

 Самодрин А.П., м. Кременчук  
Сучасна школа має змінити погляд на продукт, який вона виробляє: в 

основі особистості, як ядро, лежать стійкі уміння (тобто навички), 
периферію такого ядра складають уміння. Загальні знання працюють на 
таку клітину як інформація про форму (образ) клітини. Інформація про 
способи інтелектуальної та прикладної діяльності в цій клітині складає її 
ядро (навички) і периферію (уміння).  

 Абрис моделі можна подати у вигляді асиметричної п’ятикутної 
зірочки, промені якої відображають розвиненість в особистості задатків, 
здібностей, нахилів у кожному з п’яти напрямів: людина-людина, людина-
природа, людина-техніка, людина-художній образ, людина-символ. 

Далі варто визначити контурно механізм, який «розведе» дітей у 
школі за навчальними профілями – профорієнтаційну роботу.  

Основою, ядром, такої профорієнтаційної роботи є категорія учнів 
10-14 років (5-9 класи), об’єднаних спорідненістю індивідуальних 
профілів. За алгоритмом, що обов’язково має бути умовою реалізації 
вибору учнями навчальної діяльності в 5-9 класах, належить: на кінці 
навчання в початковій школі учень і його найближче оточення разом з 
учителями й психологічною службою, а також класним керівником, 
визначаються з вибором одного з профілів навчання (за Є.О. Клімова). 

До одного класу (навчальної групи) добираються учні певного типу 
домінуючої діяльності. Це зумовлює зокрема класного керівника (5-12 
класи) до розробки концепції виховання такого класу (групи); методична 
служба школи добирає дидактичне забезпечення, готує адекватне кадрове 
педагогічне забезпечення. Психологічна служба постійно здійснює 
спостереження за рівнем пізнавальних інтересів учнів і разом з медичною 
частиною здійснює моніторинг здоров’я учасників навчального процесу.  

Виховне поле навчального профілю переймається проблемами 
загальнолюдської поведінки і профільної професійної діяльності людини, 
долучаючи до шкільного виховання також зусилля батьків-тьюторів 
(тьютор – у значенні: помічник вихователя). 

Починаючи з 5 класу, з моменту «посвяти в профіль» і до закінчення 
середньої школи, триває неперервне забезпечення вибору учня 
відповідними знаннями в рамках інваріантної і варіативної частини змісту 
навчання. Причому, при викладанні базових дисциплін (інваріантна 
частина) має реалізуватися «друга» дидактична задача, а саме вивчення 
певних тем відбувається на фоні знайомства з тими цінностями, які 
відтіняють даний профіль. Серед критеріїв такої профільної школи 
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повинні бути, зокрема: задоволеність школою учнів і батьків; рівень 
профільних інтересів учнів; позитивні досягнення учнів за певний термін 
діяльності; здоров’я учнів. На початку профільного навчання (5 клас) учні 
оволодівають предметом, який формує дидактичні контури світу – 
філософський образ світу, наприкінці навчання (11 – 12 класи) цей образ 
«наповнюється» різноманітними речами й динамічними зв’язками, 
складаючи цілісний образ світу. 

Важливим чинником функціонування профільної школи є створення 
умови неперервності «школа-ВНЗ». Без такого комплексного 
взаємоохоплення профільне навчання втрачає смисл і може обернутися 
проблемою для учня у виборі свого місця в житті [5,6]. 

Профільне навчання - це і ризик і пріоритет одночасно. Без 
належного юридичного поля середній школі на профільних засадах не 
вижити в сучасних умовах консерватизму управління освітою. Існуюча до 
цього часу система оцінювання знань формально вказує на всезростаючий 
рівень успішності учнів середніх шкіл і робить все помітнішою тріщину 
між середньою школою і ВНЗ. Тому останній змушений для компенсації 
цього явища упереджено займатися репетиторством. 

Хто прокладе дорогу до нового мислення в освіті і житті? Безперечно, 
вчитель! У рамках якої конструкції? В умовах навчально-освітнього 
комплексу регіону. Якщо виховання вчителя – першочергова національна 
ідея, то формування навчально-освітніх комплексів – веління часу. 

Професійну вершину освіти регіону забезпечує вища школа – 
класичний університет – зовні, і профільний університет – в складі 
навчально-освітнього комплексу регіону. 

 Для координації регіональної освітньої політики доцільно мати 
регіональну координаційну раду з освіти, до складу якої входять перші 
керівники системи освіти регіону (начальники управлінь, відділів освіти, 
ректори ВНЗ, директори ВНЗ, шкіл і т. ін.), керівники самостійних ланок 
системи освіти, науковці, соціологічна і психологічна служби, освітянська 
преса тощо. На паритетних умовах в якості запрошених осіб на засідання 
регіональної координаційної ради з освіти доцільно залучати керівників 
суміжних регіонів, центральне керівництво системи освіти й науки. Школа 
сама по собі є суперпозицією життєвих зусиль молодого покоління, є 
самим життям, що спирається на досвід досвідченого, дібраного 
суспільством, кращого виразника цього суспільства – учителя, який 
володіє ідеєю. У широкому значенні учитель – сучасний управлінець. 
Виховання такого – найголовніша з наріжних проблем сучасної освіти, 
середньої школи зокрема. 
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Програмно)цільове управління виховною роботою 

Процько І.В., м. Кременчук, член СДГ 
 
Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя 

нашої держави, її національного відродження, педагогічні колективи 
навчальних закладів м. Кременчука впроваджують в практику виховної 
роботи з учнями нові підходи, спрямовані на створення системи 
виховання на основі гуманізації всього життя школи і відмови від 
застарілих педагогічних стереотипів.  

Невипадково в державній національній програмі «Освіта» 
створення в кожній школі власної виховної системи розглядається як 
один із «основних шляхів реформування виховання».  

З метою удосконалення виховного процесу в місті звернулися до 
проектної технології виховання. 

Ця технологія представлена низкою активних методів, які 
максимально спрямовані на розвиток особистості старшокласника, його 
соціалізацію. 

Кожна школа має свої особливості, директори, педагогічні 
колективи по-різному сприймають нові орієнтири і важливо, щоб процес 
інфікування виховними інноваціями був керованим на рівні міського 
управління освіти. 

З цією метою при управлінні освіти виконкому Кременчуцької 
міської ради створений Центр виховної роботи «Славута», у структуру 
якого входять найактивніші творчі об’єднання навчальних закладів. 

Координаційна Рада центру – є головним генератором виховного 
простору нашого міста. Впровадження програмно-цільового управління 
виховною роботою має певні перспективи. 

Завдання управління освіти – бачити проблеми у виховному 
процесі і знаходити шляхи їх подолання.  

Одним із пріоритетних напрямків є профілактика правопорушень. 
З метою покращення ситуації, зменшення злочинів серед 

учнівської молоді запропонований міський превентивний проект 
«Веселковий світ», головна мета якого – залучення до активної 
діяльності учнів, які мають певні проблеми в оточуючому соціумі. 

Проект передбачає реалізацію цільових програм «Закон і ми», 
«Особистість», «Екологія душі», «Спартак», «Лідер. 

Адаптивна структура управління проектом дозволяє залучати до 
розробки й реалізації програм підсистеми забезпечення й підтримки : 

- міський Центр здоров’я; 
- ЦСССДМ; 
- наркодиспансер; 
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- громадську організацію «Порятунок»; 
- кримінальну міліцію; 
- притулок для неповнолітніх «Промінь»; 
- ради громадськості мікрорайонів; 
- заклади культури; 
- клуби за місцем проживання; 
- позашкільні заклади освіти; 
- службу в справах неповнолітніх. 
Міжвідомча координація і співробітництво забезпечується 

Координаційною Радою центру виховної роботи. 
Важливим у програмно-цільовому управлінні є конкретна мета, 

методи й форми її досягнення, конкретні результати. 
Міські цільові програми й проекти передбачають великий спектр 

різноманітної діяльності для школярів різного віку, тому всі учнівські 
колективи можуть включатися до роботи по їх реалізації. 

У кожній школі створюються ініціативні групи, які розробляють 
свої алгоритми по організації проектної діяльності, уточнюються 
завдання – домінанти, вказуються кінцеві результати, підводяться 
підсумки.  

Програмно-цільовий метод управління виховною роботою сприяє 
колективному пошуку сучасного змісту виховного процесу, який 
максимально сприятиме різнобічному розвитку школярів. 

У місті реалізовано цільові проекти: 
-  «Сузір’я дружби»; 
-  «Ветеран. Молодь. Майбутнє»; 
-  «Славута- Мандрівник»; 
-  «Україна в сяйві перемог»; 
-  «Зірковий небосхил Кременчука»; 
-  «Даруй добро і радість людям»; 
-  «Літо, посміхнись!»  
  

Інноваційна діяльність Центру виховної роботи "Натхнення" 

Процько Т.М., м. Кременчук 
 
 Виходячи з потреб, інтересів і здібностей дітей виховний процес у 

ліцеї відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. 
Свобода творчості збільшує розумовий кругозір школяра, 
продуктивність його фантазії, викликає позитивні емоції, збуджує його 
активність, волю до дії, допомагає з більшою наполегливістю та 
винахідливістю перемагати перешкоди.  
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 Серед інновацій, які використовує у виховному процесі 
педагогічний колектив, значне місце належить проектно-програмним 
технологіям. Позаурочна робота з учнями здійснюється на основі 
розроблених програм "Особистість", "Родослав", "Інтелект", 
"Екологічний бумеранг", "Кроки натхнення", які є творчими блоками 
районних проектів "Веселковий світ", "Територія добра", "Асамблея 
творчих особистостей", "Посмішка, осяяна сонцем", "Україна в сяйві 
перемог" тощо. Велику роль в досягненні результативності має тісна 
співпраця з підсистемами забезпечення реалізації виховних завдань:  

• Радою громадськості мікрорайону №1; 
• КМ ЦСССДМ; 
• громадськими організаціями "Порятунок", "Рідне місто", 
"Бойове братство", "Нова хвиля"; 
• Молодіжним парламентом Кременчука; 
• притулком для неповнолітніх "Промінь"; 
• Центром здоров’я; 
• МПК, ПК "Нафтохімік"; 
• ТРК «Візит», редакцією газети «Вісник Кременчука»; 
• міським краєзнавчим музеєм; 
• Будинком дитячої та юнацької творчості; 
• міською станцією юних натуралістів; 
• міською станцією юних техніків; 
• КЦНТТУМ "Юний технік"; 
• Автозаводським відділом КМСН. 
Ця співпраця сприяє створенню інтерактивних модулів, які дають 

можливість активізувати діяльність учнівської спільноти. 
Наприклад, для реалізації громадянсько-патріотичного проекту 

"Ветеран – Молодь – Майбутнє" було створено пошуковий модуль:  

 
 

Бібліотеки 
міста 

 

Рада 
ветеранів 

Батьківська 
громадськість

Краєзнавчий
музей 

Ліцей
 



 

 65  

Чітка координація всіх учасників дала можливість вийти в лідери 
на підсумковому етапі проекту. 

Важливим є те, що за проектною методикою працюють і окремі 
класні керівники. Класний керівник разом з батьками та учнями 2 класу 
розробили і реалізували цільовий творчий проект "Ми пізнаємо світ", 
який був презентований на районному конкурсі "Класний керівник 
року"(додається). 

 
Інформаційно)пізнавальний проект "Ми пізнаємо світ" 

Мета: у нетрадиційній ігровій формі знайомити дітей з подіями в 
світі, країні, місті; формувати пізнавальну активність; виховувати 
культуру спілкування. 

Учасники: учні 2-А класу, класний керівник, батьки. 
Термін реалізації: навчальний рік. 
Організатори: класний керівник, батьки. 
Етапи реалізації: 
І. Мозковий штурм "Давайте разом…" 
ІІ. Конкурс на кращу назву передачі. 
ІІІ. Екскурсія до ТК "Візит" "Як створюється передача". 
ІV. Презентація дитячої інформаційно-пізнавальної  програми. 
V. Випуск наступних передач. 
 
Зміст проекту та вимоги до учасників: 
І. Із пропозицій учнів та батьків щодо організації змістовного життя 

учнівського колективу формується банк цікавих ідей. Розробляються 
проекти. 

ІІ. Серед учнів класу оголошується конкурс на кращу назву дитячої 
інформаційно-пізнавальної програми. Діти можуть залучити до роботи 
батьків. Пропозиції розглядаються всім класом, шляхом голосування 
вибирається найвдаліша назва програми. 

ІІІ. З допомогою батьків організується екскурсія до ТК "Візит". 
Діти знайомляться з працівниками телекомпанії, отримують відомості 
про роботу режисера, звукооператора, ведучих, журналістів, дізнаються, 
як створюються передачі. 

ІV. Учні разом з класним керівником підбирають матеріал для 
першого випуску програми, пишуть сценарій, презентують програму на 
годині спілкування. 

V. Розробляються і проводяться наступні передачі. 
 

Творчими групами ліцею на засіданні педради презентовані 
соціальні проекти: "Життя прожити – не поле перейти", "Мій рідний 
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край, моя земля", "Полтавщина – перлина України" , "Ліцейський сквер", 
"Школа зі школою» (додаються). 

 
Проект: "Життя прожити – не поле перейти"  

(до Дня людей похилого віку) 
Мета: виховувати в учнів почуття поваги до людей похилого 

віку, милосердя, любові до рідного краю. 
Учасники: учні 2 – 4 класів, батьки, вчителі. 
Термін реалізації: жовтень  
Організатори: вчителі, педагоги-організатори, батьки. 
Етапи реалізації проекту: 
І. Тематичні години спілкування. 
ІІ. Конкурс малюнків "Шануймо руки трудові". 
ІІІ. Благодійна акція Армії добра "Моя добринка – рідному 

місту". 
 

Зміст проекту та вимоги до учасників: 
І. Тематичні години спілкування проводяться класними 

керівниками із запрошенням людей похилого віку. 
ІІ. У конкурсі малюнків беруть участь учні 2-4 класів. 

Організовується виставка робіт. Переможці нагороджуються 
грамотами. 

ІІІ. Учні розклеюють в мікрорайоні ліцею вітальні листівки з 
Днем людей похилого віку, надають шефську допомогу ветеранам 
війни та праці. 

 
Проект: "Мій рідний край, моя земля". 

Мета: прищеплювати учням любов до рідного краю, до рідної 
землі; виховувати повагу до історичних пам’яток, бережливе 
ставлення до природи. 

Учасники: учні 5 – 6 класів, члени батьківського комітету, класні 
керівники. 

Термін реалізації: навчальний рік. 
Організатори: педагоги-організатори, класні керівники. 
Етапи реалізації проекту: 
І. Екскурсії "Славетними місцями України". 
ІІ. Участь в краєзнавчій експедиції "Історія міст і сіл 

Полтавщини". 
ІІІ. Екологічний лекторій "Зелена хвиля". 
ІV.Туристсько-природознавчий маршрут "чарівні галявини 

Кременчуччини". 
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Зміст проекту та вимоги до учасників: 
І. Вересень – жовтень. 
Учнівські колективи здійснюють екскурсії в різні місця України, 

оформлюють звіти, на основі яких створюється екскурсійний 
вернісаж "Моя Україна". 

ІІ.Жовтень.  
Учні збирають матеріали про цікаві об’єкти рідного міста, 

оформлюють звіт про пошукову роботу. 
ІІІ. Листопад – березень. 
Учні збирають матеріали про екологічне становище на Україні, 

Полтавщині, в Кременчуці, готують повідомлення, виступають з ними 
на годинах спілкування, обговорюють екологічні проблеми 
сьогодення, розробляють план дій "Що можу зробити я для 
покращення екології рідного міста?". 

ІV. Квітень-травень. 
 

Проект "Полтавщина – перлина України". 
Мета: виховувати в учнів активну громадянську позицію, високі 

патріотичні почуття, лицарські якості, пошану до людей праці, 
почуття гордості за свою Батьківщину, його героїчне минуле, сприяти 
гартуванню українського національного характеру; формувати 
дитячий колектив, створювати в ньому комфортне середовище. 

Учасники: учні 7-8 класів, вчителі, батьки. 
Термін реалізації: навчальний рік. 
Організатори: класні керівники, члени батьківського комітету. 
Етапи реалізації проекту:  
І. Екскурсії ""Золоте кільце" рідного краю". 
ІІ. Участь у Всеукраїнській історико-географічній експедиції 

"Сто чудес України". 
ІІІ. Конкурсна програма "Козацькі розваги". 
ІV. Зустріч з прекрасним "Осяяна красою і талантом". 
V. Вивчення символіки рідного краю. 
VІ. Виставка "Із бабусиної скрині". 
 

Зміст проекту та вимоги до учасників: 
 І. Вересень – жовтень.  
Учнівські колективи здійснюють екскурсії в різні місця України, 

оформлюють звіти, на основі яких створюється екскурсійний 
вернісаж "Моя Україна". 

ІІ. Жовтень.  
Учні збирають матеріали про цікаві об’єкти рідного міста, 

оформлюють звіт про пошукову роботу. 
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ІІІ. Жовтень.  
До Дня українського козацтва проводиться конкурсна програма 

"Козацькі розваги". Для участі кожний клас формує команду з 10 
учнів. Переможці нагороджуються грамотами та призами. 

ІV. Листопад – грудень.  
У класах проводяться зустрічі з творчими особистостями 

(художниками, письменниками, поетами, майстрами декоративно-
ужиткового мистецтва тощо). 

V. Січень – лютий. 
Класні керівники проводять години спілкування з вивчення 

символіки рідного краю. 
VІ. Березень.  
Виставка "Із бабусиної скрині" проводиться до Міжнародного 

жіночого свята 8 Березня. Учасниці повинні продемонструвати свої 
вміння, яких вони навчилися від мам та бабусь. 

 
 

Проект "Ліцейський сквер" 
Мета: формувати почуття приналежності до великої ліцейської 

родини; вчити бути господарем у своєму навчальному закладі; 
виховувати бережливе ставлення до того, що створено своїми руками; 
розвивати трудові навички. 

Учасники: учні 9 – 11 класів, вчителі, батьки. 
Термін реалізації: три роки. 
Організатори: Велика рада ліцейського співуправління. 
Етапи реалізації проекту: 
І. Конкурс на кращий проект скверу. 
ІІ. Трудові десанти "Чисті душі – працьовиті руки". 
ІІІ. Свято "Символ єдності поколінь на благо нащадків".  
 

Зміст проекту та вимоги до учасників: 
І. Квітень. 
Конкурс на кращий проект скверу проводиться серед учнів, 

вчителів, батьків. 
ІІ. Протягом трьох років. 
Розробка плану реалізації проекту. Складання кошторису. 

Придбання необхідних матеріалів і обладнання. Укладання угод з 
партнерами (батьками, спонсорами). 

Спільна діяльність учнів, батьків, учителів з реалізації проекту. 
ІІІ. Останній рік. 
Урочисте відкриття ліцейського скверу. Закладення Каменю 

ліцеїстів. 
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Польсько)український проект "Школа зі школою» 

Мета: 
� започаткування процесу взаємопізнання і співпраці шкільних 

спільнот у Польщі та Україні; 
- активізація співпраці між вчителями та учнями в польській та 

українській школах; 
- розширення знань про особливості політичного, економічного, 

культурного життя європейських країн; 
- поширення і використання польською та українською молоддю 

здобутих знань про свій край та вміння працювати в міжнародній 
групі. 

Учасники: учні, учителі, батьківська громадськість 
Кременчуцького ліцею № 4 та Ліцею № 4 ім. С.Сташиця м. Сосновець 
Республіки Польщі. 

Термін реалізації: два роки. 
Етапи реалізації проекту: 
І. – грудень.  
Написання мотиваційних листів з викладенням причин свого 

зацікавлення тематикою проекту. 
Написання творчих робіт. 
Відбір координаторами учасників проекту 

 ІІ. – січень-березень. 
 Написання мотиваційних листів з викладенням причин свого 

зацікавлення тематикою проекту. 
Написання творчих робіт. 
Відбір координаторами учасників проекту 

ІІІ. – квітень.  
Обмін делегаціями.  

ІV. – травень-вересень. 
Презентації візитів проекту громадськості Кременчука і 

Сосновця. 
Оформлення звітів. 
Випуск спільного збірника матеріалів проекту «Школа зі 

школою» 
V. – жовтень – травень.  
Конкурс творчих проектів «Ліцей майбутнього». 
Заочна олімпіада юних ерудитів «Я знаю про Вас все». 
Інтернет-презентація «Привіт, польський (український) друже». 

  

Велике виховне значення має учнівське самоврядування, тому що 
воно полягає в підготовці учнів до участі в суспільному житті громади, 
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вихованні організаторів, дієвих особистостей. Ліцеїсти об’єднані в 
учнівську співдружність "Вітрила", яка є членом районного дитячого 
об’єднання "Армія добра". Активізація учнівського співуправління в 
ліцеї за останні три роки сприяла створенню в колективі атмосфери 
доброзичливості, вихованню в учнів почуття відповідальності за 
доручену справу, гордості за свій навчальний заклад, формуванню 
активної життєвої позиції. Створена система співуправління дає 
можливість учням проявити себе в різних сферах суспільного життя 
ліцею, висловити власну думку, мати право голосу та оформити себе як 
особистість. Тому ми формуємо команду однодумців. І та команда – це 
рада лідерів, яка бере на себе організацію і проведення інформаційних 
брифінгів, ліцейських рингів, дебатів, ділових ігор, створення соціальних 
проектів. Результативністю діяльності в цьому напрямку є участь 
ліцеїстів у роботі громадських організацій міста "Молодіжний 
парламент", "Нова хвиля", випускників у діяльності органів 
студентського самоврядування.  

 
Творчий проект ) шкільної газети «Фонтан» 

 
Родик Т.М.,Карлівський район 

 
Серед шкільних проектів середньої тривалості виокремлюю творчий 

проект – газета «Фонтан». Спочатку це була літературно-мистецьке 
об’єднання «Обрій», де талановиті хлопчики та дівчатка ділилися своїми 
літературними доробками та малюнками. Вийшовчи на новий виток 
співпраці «учитель – учень», здобув життя проект творчості учнів. 

Ідея створення виникла у керівника і була підтримана учнями. 
Цьогорічний випуск газети був набагато легшим. 

Бо досвід минулого року допомагає уникнути багатьох проблем. 
 У нас є групи, які працюють над редагуванням заміток, набором 

дописів. У кожної групи є свій керівник, який здійснює організаційну 
роботу. 

 Як же газета виходить у світ? 
 Шкільне життя вирує, мов бджілки метушаться учні, поспішають на 

уроки, лінійки, спортивні зали, їдальню. Отже, все, що відбувається із 
учнями протягом дня, тижня, місяця, знаходить місце на шпальтах 
шкільної газети. Творчі групи під час засідання вирішують, за висвітлення 
якої події вони будуть відповідати, і стають співкерівниками проведення чи 
ранків, чи конкурсів. Потім, коли допис готовий, він потрапляє до 
редакторів, які працюють над корекцією тексту – і ось, будь ласка, стаття 
готова до випуску. 
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 А над випуском працюють найстарші та найдосвідченіші – учні 11 
класу. Цього року їм допомагають і молодші – переймають досвід. 
Проходить презентація. Але і це ще не все. Останній акорд за кур’єрами. 
Вони розповсюджують свіжі новини, які щойно вийшли з друку. Газета 
знайшла своїх прихильників, читачів. Її читають в родинах. 

 

Роль дитячих, юнацьких, молодіжних та громадських організацій у 
проектуванні моделей розвитку особистості школяра 

Ручій Т.О., Великобагачанський район, член СДГ 
 
 Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення 

особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління 
шкільними справами через діяльність в органах учнівського 
самоврядування.  

Завдяки створенню органів учнівського самоврядування є 
можливість сформувати суспільно зрілу, творчу особистість, її активну 
громадську позицію, почуття власної гідності, готовності до трудової 
діяльності, відповідальності, розвинуте творче мислення, здібності, потребу 
і вміння самовдосконалюватися. 

Демократизація системи освіти створила умови для того, щоб кожна 
школа формувала свою модель самоврядування. Моделей учнівського 
самоврядування може бути безліч, а от ефект від впровадження має бути 
один – виховання самодостатньої особистості, здатної відповідати за свої 
рішення та вчинки. 

З метою об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів 
для добрих і корисних справ, щоб зробити шкільне життя змістовнішим, 
веселішим, цікавішим, в нашій школі організовано Козацьку Республіку. 
Мета організації – формування національно свідомих громадян України; 
діяльність, спрямована на творче продовження в сучасних умовах 
козацьких звичаїв, обрядів; потреба розвивати в особистості кращі риси 
українця-патріота.  

Головним принципом у проектуванні даної організації стала 
активність самих учнів через надання їм можливості вибору моральної та 
мовленнєвої поведінки, створення таких умов, у яких особистість може 
самостійно розмірковувати про найрізноманітніші життєві проблеми та 
вирішувати їх. Через організацію процесу самопізнання та самореалізації 
особистості, розвиток навичок самодіяльності. 

Важливий принцип учнівського самоврядування – «Самі вирішили, 
самі зробили, самі відповідаємо». 
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Діяльність дітей – творча. Творчість передбачає створення нового, 
оригінального. Важливо, щоб дитина відкрила сама, а не взяла готове – 
тільки так розвиваються творчі здібності. 

Діловий ритм життя, чистота й порядок протягом усього навчального 
дня забезпечується завдяки дієвій системі учнівського самоврядування 
Козацької Республіки. Управління самоврядуванням зосереджено в 
апараті Козацької Ради, який обирають шляхом таємного голосування. 
Уперше учні школи обирали Президента Козацької Республіки. Для цього 
було розроблено Положення про вибори Президента, за яким виборче 
право мають учні 5-11 класів. Кандидатом у Президенти висувають учня 9-
11 класу – найактивнішого, авторитетного, який вміє захищати інтереси 
школи. Козацька Республіка існує згідно Статуту. 

Прогрес в учнівському самоврядуванні можливий лише за умови, що 
педколектив зрозуміє, розбереться в суті цього процесу, коли учні 
навчатимуться самостійно планувати й організовувати роботу, 
координувати свої зусилля, здійснювати самоконтроль, враховувати, 
регулювати й аналізувати проведену роботу, шукати ефективні форми 
самоврядування. 

Школа працює за шкільною програмою виховної роботи «Сім 
Криниць Людяності» (для 5-11 класів), для учнів 1-4 класів розроблена 
гра-подорож «Полтавчаночка». По профорієнтації учнів до педагогічних 
вузів є свій проект «Вивчай, знай, твори і даруй прекрасне», а по розвитку 
самосвідомості та культури самопізнання створено модуль «Я- 
особистість». 

Велика заслуга у проектуванні цих моделей розвитку особистості 
школяра – дитячої організації «Козацька Республіка», особливо членів 
Козацької Ради. 

Учнівське самоврядування у школі – не засіб звільнення вчителів від 
педагогічних обов’язків і завантаження ними учнів. Це спроба розширити 
діапазон діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, 
можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи, засіб 
навчитися жити й ініціативи, засіб навчитися жити й працювати за 
законами демократичного суспільства. 

Заслуговує уваги програма виховної роботи з учнями 5-11класів        
«Сім Криниць Людяності» , яка складається із криниць: пам’яті, права, 
трудівниці, доброти, радості, зеленої, богатирської. 

Мета програми: плекання творчої особистості, забезпечення умов для 
повноцінного фізичного, психологічного, соціального й духовного 
розвитку вихованців, формування людини, яка здатна будувати 
демократичну державу. 

Завдання:  
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- фізичний розвиток та зміцнення здоров’я старшокласників 
(Богатирська Криниця);  

- розвиток пізнавальної діяльності та культури розумової праці 
(Криниця Радості); 

- формування творчої працелюбної особистості (Криниця-
Трудівниця); 

- формування екологічної культури, гармонії відносин із природою 
(Зелена Криниця); 

- розвиток художньо-естетичної культури (Криниця Радості); 
- формування громадської позиції (Криниця Пам’яті); 
- розвиток соціальної активності; 
- утвердження принципів загальнолюдської моралі (Криниця 

Доброти); 
- формування правової культури (Криниця Права); 
- виховання патріотизму, любові до рідного краю (Криниця Пам’яті). 
 У програмі «Сім Криниць Людяності» учні 5-11 класів зможуть 

віднайти свої стежини, на яких їх чекають нові знання, захоплюючі й 
потрібні справи. 

  
  

Молодіжний проект для участі в реалізації програми розвитку 
молодіжної політики в м. Комсомольську на період до 2010 року 

 
Угнічева Н.Д., м. Комсомольськ, член СДГ 

 
1. Назва проекту: «Знайди себе». 
2. На виконання, якого стратегічного напрямку реалізації 

програми спрямований даний проект? Проект направлений на політику 
по відношенню до розвитку культури, спорту, дозвілля та громадських 
об’єднань. 

3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
запропонований вами проект: у місті приділяється велика увага 
розвитку конкурсно-розважальних програм. Однак, патріотичні, 
національні, обрядові, оздоровчо-пропагандистські заходи не завжди 
охоплюють широке коло бажаючих та небайдужих учасників 
громадськості. 

4. Мета проекту: об’єднати творчі зусилля двох навчальних 
закладів: Мала академія мистецтв гімназії імені В.О.Нижниченка та 
гуртків, секцій, студій ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 для організації змістовного 
дозвілля за місцем проживання. Пропаганда і підтримка здібних, 
творчо-обдарованих та всіх небайдужих до національної культури. 
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5. Цілі та задачі проекту: пропагувати, зацікавити, дати 
можливість молоді активно працювати на покращення молодіжного 
дозвілля в місті шляхом проведення різних виховних, розважальних, 
пізнавальних заходів, акцій, конкурсів 

6. Цільова аудиторія, на яку спрямовано реалізацію даного 
проекту: жителі та підростаюче покоління м. Комсомольська. 

7. Які ресурси має молодіжний колектив або досвід роботи по 
даному напрямку: яскраво про ресурси колективу демонструє схема №1. 
14 років при гімназії працює МАМ (мала академія мистецтв). Більше 10 
років проводить просвітницьку профілактичну роботу дискусійний 
клуб «Гаряча тема». 

8. Партнери у реалізації проекту: своїми партнерами ми бачимо 
молодіжний парламент м. Комсомольська, відділ у справах сім’ї та молоді 
Комсомольського міськвиконкому, студію та гуртки ЗОШ № 6 І-ІІІ 
ступенів, міський відділ культури, християнський центр. 

9. Короткий опис проекту: першочерговим завданням у реалізації 
проекту є: зацікавленість молоді в співпраці та об’єднанні власних та 
міських ресурсів в єдиний естетичний центр «Дозвілля». Естетичний 
центр, співпрацюючи зі своїми партнерами в різних напрямках молодіжної 
культури, що існують в нашому місті, обговорюватиме та плануватиме 
проведення культурно-масових заходів. Така співпраця допоможе 
проводити заходи цікавими, доступними різним віковим категоріям 
комсомольчан. А професіоналізм керівників та майстерність учасників 
клубів, студій та гуртків задовольнять інтереси вибагливого глядача. Центр 
«Дозвілля», громадським керівником якого пропонуємо фахівця з 30-
річним стажем культурно-масової роботи Чабанову Аліну Володимирівну, 
в разі необхідності надаватиме потрібну консультацію, пораду, підтримку. 
Шкільна мерія гімназії (орган учнівського самоврядування) співпрацюючи 
з естетичним центром щоп’ятниці, організовуватиме шкільні дискотеки. У 
результаті роботи проекту кінцевою метою вбачаємо відволікти якомога 
більше молоді від асоціативних вчинків, залучаючи їх до участі в заходах 
центру «Дозвілля». 

10. Приблизний бюджет витрат по проекту: 
а) запис фонограм;       - ______ 
б) придбання костюмів;      - ______ 
в) музичне оформлення;      - ______ 
г) агітаційне оформлення;       - ______ 
д) сценічне оформлення;      - ______ 
е) написання сценаріїв виховних заходів,  
конкурсів, акцій.                                                                      - ______ 
11. Які проміжні та стратегічні результати отримає громада від 

реалізації проекту: таким чином молодь, що цікавиться тією чи іншою 
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галуззю молодіжної культури, має теж можливість зайнятися улюбленою 
справою, а саме працювати над своїм хобі колективно, разом з 
однодумцями. Тобто, новоутворені й вже існуючі молодіжні клуби з 
спільними інтересами почнуть працювати на досягнення єдиної мети – 
відволікти від асоціативних дій. Молодь буде більш зацікавленою, 
задоволеною, організованою. 

 
  

Моделювання цільової творчої програми діяльності дитячо)
юнацького об’єднання 

Якименко Н.О., Карлівський район 
 
Педагогічний колектив нашої школи протягом декількох років 

працював над пошуком і впровадженням різних форм і методів співпраці 
учнівського колективу й колективу дорослих. 

 Нами було змодельовано та апробовано систему виховної роботи 
школи та класів. Усі компоненти цієї системи підпорядковувались 
головній педагогічній ідеї – створенню необхідних умов для 
самовизначення і самореалізації особистості учня й педагога... 

 Створюючи виховну систему нашої школи, ми використовуємо 
виховні системи Павлиської школи Василя Олександровича 
Сухомлинського, Сахнівської школи Черкаської області О.А. Захаренка, 
Рівненської державної гуманітарної гімназії, загальноосвітньої школи № 
14 м. Сімферополя; технології виховання – персональну діяльність, 
колективну діяльність, культурно-дозвільну діяльність та особистісно-
орієнтовану технологію. Для того, щоб виховна система школи 
ефективно працювала, нами була розроблена цільова творча програма 
діяльності дитячо-юнацького об’єднання (одержала перемогу в конкурсі        
«Навчальні програми і посібники», який проводився журналом        
«Позакласний час»), яке перші два роки називалось – республікою 
старших і молодших  «Сонячною», а на третьому етапі розвитку 
дитячого самоврядування було удосконалено програму життя дитячого 
колективу і на основі республіки старших і молодших «Сонячної» було 
створено дитячо-юнацьке об’єднання  «Сонячна родина». 

 Ця програма є основою функціонування нашої дитячої організації і 
має своїм призначенням допомогти вихованцям збагатитися духовно, 
викликати в кожного бажання свідомого прагнення до вдосконалення 
власного «я», якнайповнішої реалізації природних задатків. Реалізацію 
творчої програми здійснюємо через творчість учнів та вчителів, класні 
колективи – планети, творчі групи, конкурс на звання  «Учень року» та 
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змагання «Кроки до Сонця», через організацію і проведення різних свят, 
змагань, конкурсів, вечорів, ранків, годин спілкування, зустрічей, тижнів, 
участі в районних та обласних конкурсах, рольових та інтелектуальних 
ігор, КВК, дебатів. Робота здійснюється поетапно згідно з принципом 
наступності та безперервності. 

 Дитячо-юнацьке об’єднання складається із творчих груп та класів-
планет. У кожному класному колективі скомпоновані й діють виховні 
системи – «обличчя» класного колективу. Так, як наша організація 
називається «Сонячна родина», то й класи-планети мають назви. 
Роботою керує команда лідерів. 

 Для реалізації програми ми розробляємо проекти, бо виховання за 
своєю суттю – це керівництво індивідуальним становленням людської 
особистості, виховувати - це проектувати поступове становлення якостей 
майбутньої особистості й керувати здійсненням накреслених планів. 

 Кожний проект об’єднує дітей, які виявляють інтерес до того чи 
іншого виду діяльності. Головне завдання кожного проекту полягає в 
тому, щоб залучити до нього якомога більше учнів школи, виховувати 
значущі загальнолюдські цінності (партнерство, толерантність, діалог; 
виховувати почуття відповідальності, самодисципліни й самоорганізації, 
виховання бажання виконати роботу якісно. І головне – розвивати 
творчі здібності кожної дитини, бо кожна дитина – це найяскравіше 
незабутнє сонечко і в кожного є та іскорка, яку треба запалити і 
підтримувати цей вогник творчості протягом усього навчання в школі, 
щоб у дитячій організації вона отримала такий досвід і багато умінь і 
навичок, щоб змогла у дорослому житті зуміти розробляти власний 
життєвий проект. 

 У нашій організації діють проекти довготривалі (змагання        
«Кроки до Сонця», конкурс «Учень року», план дій на семестр), 
середньої тривалості, нетривалі. 

 На початку навчального року проводимо вогник-старт, на якому 
вирішуємо, які справи нам цікаво провести, як удосконалити й 
захоплююче організувати змагання, і взагалі, як урізноманітнити 
шкільне життя, особливо дозвілля. 

 З цією метою після анкетування складаємо карту інтересів учнів. 
Тобто, протягом 15 днів вересня ми працюємо над створенням 
колективних творчих проектів, які ввійдуть у плани виховної роботи 
класних керівників, керівників творчих груп та будуть реалізовані в 
навчальному році. 

 Цікавим для учнів, вчителів, батьків видався творчий проект 
середньої тривалості – родинні свята, які пройшли у кожній класній 
родині. 
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 Саме цей проект у минулому навчальному році можна назвати 
головним, бо дітьми, батьками, вчителями була виконана робота        «від 
щирого серця», яка мала цільову настанову (підготовка класу до 
реалізації проекту, планування проекту, реалізація, підсумок оцінювання 
своїх дій: чого і як навчилися? Що можна було зробити інакше? Чи є 
перевага групової співпраці? Які були недоліки роботи в групах? Що 
вдалося найкраще? 

 У своїй роботі ми використовуємо різні типи проектів. 
 Дослідницький проект, на нашу думку, це найбільш серйозна 

робота, що потребує добре обміркованої структури, визначеної мети, 
актуальності дослідження для всіх учасників (визначення теми 
дослідження, аргументації її актуальності, визначення завдань і методів). 

 Експедиційний загін «Калинонька» протягом року працював над 
проектом «Тут наші корені древні, тут народилися ми і зросли». Цей 
проект об’єднав дітей різного віку, яким було цікаво досліджувати відомі 
й невідомі сторінки історії нашого села. 

 На І етапі «Стратегія проекту» під час вибору теми, формування 
мети ми враховували: 

- наскільки запропонована проблема важлива та актуальна для 
колективу; 

- чи буде цікаво школярам працювати над її розв’язанням; 
- наскільки реальним буде шлях практичного розв’язання 

проблеми. 
 На ІІ етапі – планування проекту-дослідження - йшло 

ознайомлення учнів із темою та провідною проблемою. Визначено 
джерела інформації – вивчення літератури, де є згадка про село та ін. 

 Було розподілено обов’язки у збиранні та опрацюванні 
матеріалів, обговорено основні правила збирання інформації 
(розроблено запитальники для запису спогадів) кожна група чи 
окремий учасник мав конкретні завдання. 

 На ІІІ етапі – реалізація проекту – за допомогою вчителя учні 
компонували матеріали за такими розділами, обробляли їх. 

 Групи школярів презентували зібрані матеріали і вирішували 
ознайомити з ним всіх учнів школи, батьків, громадськість. 

 На ІV етапі – «Наші дії» – ми вирішили провести для учнів 
літературно-краєзнавчу конференцію, для жителів села свято-спогад 
із використання пошукових матеріалів. 

 На цьому етапі до співпраці ми залучали – батьків, вчителів, 
сільського голову, учасників бойових дій, директора сільського 
будинку культури. 
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 На V етапі – підготовка і представлення матеріалів дослідження 
– ми вирішили взяти участь у районній експедиції «Історія міст і сіл 
України» та обласному конкурсі-огляді. 

 На VІ етапі – іде підсумок. Оцінювання своїх дій, де говориться 
про діяльність творчої групи по дослідженню даного проекту в цілому 
та особистий внесок кожного у спільну справу. 

 Цей проект був тривалим, а от наступний проект – «Роки 
людині до лиця» був середньої тривалості (тиждень). Ми його 
назвали творчим. 

 Творчі проекти дуже часто використовуємо у своїй роботі. 
 Ці проекти покликані принести задоволення дитині, розвивати 

її талант, творчість. Діяльність учасників проекту лише окреслена і 
розвивається відповідно до жанру і форми останнього результату 
(спільна газета, вечір, свято). Для реалізації творчого проекту 
розробляється сценарій або програма свята  «День художника», під 
час якої ми використали ігровий проект і розповідний (оживлення 
картинок), «Вдячність й шана лине вам» (до Дня вчителя), складання 
плану дій, підготовка газети «Вчителі очима учнів», виготовлення 
вітальних листівок, вітання педагогів, акція «Я - вчитель». 

 Ігровий проект використовуємо під час спортивних змагань, 
змагань команд КВК, підготовки до вистави 

 Інформаційний проект – участь в акції «Птах року» (робота була 
спрямована на збирання інформації про птаха – білозору 
синьошийку). Цей проект мав чітку структуру: мету, актуальність 
(методи отримання інформації – літературні джерела, база даних) та 
обробка інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими 
фактами, аргументовані виставки, оформлення результатів та їх 
презентація). Результат – І місце на районному конкурсі «Птах року». 

 Творчі проекти допомагають знайти у кожній дитині те 
неповторне, яке притаманне кожній особистості, та розвивати творчі 
здібності кожного учня. 
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Додатки 

Проекти слухачів курсів вчителів образотворчого мистецтва 
 

Проект «Від насіння до коріння» 
 
Мета: створення клубу по вивченню творчості художників 

Полтавщини. 
Завдання: формування позиції дитини у ставленні до творчості 

художників рідного краю (через вивчення біографії і творчості); 
організація зустрічей учнівського колективу з художником, з метою 
більш глибокого вивчення його творчості; залучення батьків до активної 
співпраці. 

Етапи:  
1. Відвідування художніх музеїв, виставок, творчих майстерень, 

майстер класів. 
2. Створення музею одного дня. 
3. Систематизація зібраного матеріалу, оформлення шкільного музею 
4. Підготовка учнів до роботи в МАН. 
Гіпотеза:  
Позитивне: підвищення культурного духового рівня дітей, 

формування поваги до творчості художників Полтавщини. 
 

Проект  «Живе, одвічне, прекрасне» 
 
Мета:  від пізнання та аналізу «прекрасного» через 

самовдосконалення  до самореалізації. 
Завдання:  
 1.Ознайомлення з  «прекрасним» в оточуючому світі. 
 2.Виявлення нахилів, здібностей і обдарувань дитини. 
 3.Плекання творчої особистості. Забезпечення умов для розвитку 

особистості та самореалізації. 
Розділи: 
1. Організаційно-методичне забезпечення. 
2. Діяльність за інтересами. 
3. Постійнодіюча тематична виставка робіт учнів. 
Гіпотеза: 
Позитивне: розвиток естетичних смаків учнів. Активність у творчій 

роботі. 
Негативне: відсутність умов для самореалізації. Відсутність 

підтримки батьків. 
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Проект  «Сім сестриць)чарівниць» 
 
Мета: навчити дітей використовувати кольори за законами 

кольорової гармонії; передавати розмаїття і виразність кольорів у своїх 
малюнках. 

Завдання: розвивати у дітей інтерес до образотворчого мистецтва 
через гармонію кольорів; сприяти усвідомленню учнями, що колір - це 
фізичне явище, а гармонія це психологічний стан людини. 

Розділ I .Організаційна робота 
Форми роботи. 
1. Анкета        «Я і Мистецтво». 
2. Опрацювання літератури з мистецтвознавства. 
 
Розділ II. Проведення тижня з образотворчого мистецтва 
Форми роботи. 
1. Загальношкільна лінійка. 
2. Відвідування заняття гуртка  «Творча майстерня». Майстер – 
клас. 
3. Загальношкільне свято творчого спрямування  «Творити, бачити 
красу може кожен», 1-7кл. 
4. КВК «Сім сестриць – чарівниць», 5-6кл. 
5. Виставка дитячих малюнків і виробів. 
6. У рамках проекту учні відвідують шкільний музей 
ім.М.Башкірцевої, картинну галерею. 
 

Проекти слухачів курсів педагогів – організаторів 
 

Творчий проект  «Рідна школа» 
 
Мета проекту: виховувати в учнів почуття патріотизму і 

національної свідомості, любові і поваги до власного навчального 
закладу, до працівників школи, почуття відповідальності за доручену 
справу; розвивати комунікабельність, вміння висловлювати власну 
думку. Дати можливість кожній дитині реалізувати свої здібності. 
Навчати дітей самим планувати, а потім виконувати задумане,  
самостійно вирішувати проблеми, використовувати власний досвід. 

Завдання проекту: провести у школі Тиждень рідної школи. 
Залучити до реалізації даного проекту якомога більше школярів та 
батьків.  

Підсистеми реалізації проекту: 
1.Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект. 
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Учні школи 1-11 класів, учительський колектив, батьки, молодь 
села. 

Партнери в реалізації проекту: 
Громадськість села, підприємства, 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. 
- створення засідання комісій і груп, визначити напрямки роботи, 

враховуючи інтереси дітей. 
- розпочати підготовчу роботу. 
2. Проведення Тижня рідної школи 
 Основні заходи: 

 Проведення екскурсій до шкільної кімнати-музею «Історія моєї 
школи». 

 Перегляд кінофільму про присвоєння школі імені 
М.А.Климента. 

 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 газета» (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. 
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Творчий проект «Символіка шкільного самоврядування» 
 

Мета: формувати у дітей знання про символіку дитячих 
організацій; виховувати повагу, гордість за перебування у своїй 
організації, виховувати почуття патріотизму. 

Завдання:  
• Ознайомити із символікою різних дитячих об’єднань та 

організацій; 
• Залучити батьківську громаду до співпраці; 
• Спроектувати та виготовити власну символіку. 

Розділи: 
І. Ознайомлення з інформацією педагога, обговорення проекту, 

планування роботи. 
II. Діяльність учнів. 

 Опрацювання відповідної літератури; 
 Організація виставки «Символіка дитячих об’єднань»; 
 Анкетування «Якою ти бачиш символіку своєї організації»; 
 Конкурс на кращий проект; 
 Затвердження кращого проекту. 

 III. Взаємозв’язок із громадськими організаціями. 
 Залучення спонсорів до проекту; 
 Залучення підприємств до виготовлення символіки обраної 

учнівською громадою. 
IV. Підведення підсумків. 

 Проведення презентації обраної символіки; 
 Висвітлення проекту за допомогою ЗМІ.  

Гіпотеза 
       «+»  

 Залучення дітей до активного життя в організації; 
 Співпраця з місцевими підприємствами, батьківським 

комітетом; 
 Виховання бережливого ставлення до символіки. 

       «-» 
  Фінансове обмеження. 

 
 

Проект» Хочеш бути інтелектуалом – бери участь у «Дебатах» 
 
 Мета: організація змістовного дозвілля та відпочинку учнівської 

молоді, створення умов для виявлення та розвитку розумово здібних 
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молодих людей, формування інтелектуальної еліти школи, виховання 
всебічно розвиненої особистотсті, громадянина У країни. 

 Завдання:  
 Розширення кругозору, поглиблення знань у рівних сферах науки, 

техніки і культури, піпідвищення загальної ерудиції; 
 Вироблення навичок аналізу, поглибленого пізнання явищ і подій 

навколишнього світу, вміння знаходити логічно правильну 
відповідь, обґрунтовувати і аргументувати власну думку; 

 Удосконалення вмінь і навичок працювати з науково-популярною 
літературою, енциклопедією, виходом в Інтернет; 

 Пошук нових нетрадиційних підходів до проведення 
інтелектуальних ігор. 

 Форми роботи:  
1.  Ознайомити учнівську молодь з роботою клубу, зацікавити і 

заохотити до участі і членстві в клубі. 
2. Сформувати команди, організувати навчання у мікро групах. 
3. Організувати роботу клубу, скласти графік засідань. 
4. Підготувати членів клубу до участі у тренувальних і відбіркових 

іграх. 
5. Виявити найсильнішу «трійку» і підготувати її до участі у 

районних та зональних змагань. 
6. Пропагувати роботу клуба серед учнівської молоді. 
Гіпотеза:  
Позитивне: залучити до участі в клубі інтелектуальну еліту школи, 

заявити про себе на районному та обласному рівнях. 
Негативне: неможливість залучення великої кількості членів клубу 

через певну елітарність гри. 
 

Проект «Школа моєї мрії» 
Мета: створення сприятливих умов для повноцінного розвитку 

особистості, її самовдосконалення і самовираження; розвиток життєвих 
навичок. 

Завдання:  
• залучення батьків, громадськості, спонсорів і меценатів для  

створення дизайну школи; 
•  створення матеріальної бази, що відповідає вимогам сьогодення; 
• формування творчого педагогічного колективу; 
•  досягнення взаєморозуміння між педколетивом і батьками з питань 

навчання і виховання дітей. 
Етапи: 
І. Робота з дітьми. 
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1. Анкетування учнів з теми «Школа моєї мрії». 
II. Робота з батьками та громадськістю. 
 Аукціон проектів приміщення та дизайну «Школа моєї мрії».  
 Презентація проекту в ЗМІ з метою залучення спонсорських 

коштів для втілення даного проетку в життя. 
III. Робота з кадрами. 
1. Провести відбір педагогічних кадрів на конкурсній основі. 
Гіпотеза 

«+» вчителі і батьки повинні стати партнерами, активними 
співучасниками творчого процесу навчання і виховання учнів у цій 
школі; 

«+» запровадження інноваційних технологій в процесі навчання і 
виховання дітей; 

«)» пасивне ставлення деяких батьків та представників 
громадськості до ідеї створення  «Школа моєї мрії». 

 
Проект «Ростимо здорове майбутнє» 

(робота з батьками) 
 
Мета: корекція щодо методів формування навичок здорового способу 

життя та безпечної поведінки, профілактики шкідливих звичок, ВІЛ –
інфікування, статевого виховання батьками своїх дітей; залучення батьків 
до співпраці з шкільним колективом та комісією по збереженю життя та 
здоров’я дітей. 

Завдання: залучення батьків до активної участі у шкільному та 
позашкільному просторі з питань здорового способу життя; формування 
позиції дитини у ставленні до батьківської думки; допомога батькам в 
оволодінні системою умінь, необхідних для організації оздоровчої 
діяльності дитини вдома; пропагувати медично-гігієнічні знання, що 
зумовлює підвищення грамотності батьків в даній галузі виховання. 

Етапи: 
 Медична діагностика учнів школи з метою виявлення захворювань. 
 Аналіз проведеного огляду медичним працівником школи на 

батьківських зборах. 
 Вироблення спільного плану оздоровлення та профілактики 

захворювань учнів. 
 Анкетування батьків. 
 Анкетування учнів. 

Організація батьківського всеобучу 
Лекція «Здоров я та адаптація дитини до навчання». 
Бесіда «Психолого-вікові особливості дитини та її здоров’я». 
Круглий стіл «Комп’ютер та здоров’я». 
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Поради батькам як поводитися зі своєю дитиною. 
Полеміка «Рух і здоров’я», «Харчування і здоров’я». 
Основні форми роботи з батьками: 

 батьківські збори; 
 анкетування, тестування; 
 бесіди, диспути, дискусії;  
 індивідуальні консультації з медичним працівником; 
 залучення батьків до виховного процесу (участь у шкільних 

святах); 
 відкриті уроки для батьків; 
 робота батьківського комітету; 
 відвідування сімей; 
 зустрічі поколінь, звернення до джерел народної педагогіки та 

медицини; 
 виконання програми «Прояви турботу та обачливість», «Школа 

проти  СНІДу»; 
 фізичний і моральний розвиток школяра, його вдосконалення. 

 
Впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє тісним 

взаємовідносинам 
Педагог ––––––––––– батьки –––––––––медичний працівник  

1. Бесіда на тему «Як ви можете допомогти своїй дитині зменшити 
вплив стресу». 
2. Відверта розмова  «Статеве виховання підлітків». 
3. Тренінги «Діти та ВІЛ –інфекція», «Дитина і шкідливі звички». 
4. Проведення загальношкільного Дня здоров’я (відкриті уроки, 
виставки учнівських та батьківських робіт, родинне свято). 

 
Гіпотеза: 
Позитивне: батьки, вчителі, медпрацівник повинні стати партнерами, 

активними учасниками оздоровлення та профілактики хвороб серед 
учнівської молоді. 

Негативне: пасивне ставлення до ідеї співпраці деяких батьків. 
 

Проект «Екологічний бумеранг» 
 
Мета: виховання в учнів любові до навколишнього середовища, до 

рідного краю, вчити берегти природу, формувати почуття відповідальності 
за оточуючий світ. 

Завдання: 
 – створення екологічних бригад з метою пропаганди примноження й 

збереження природи, охорони природних багатств; 
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 – контроль і охорона стану закріплених територій; 
 – співпрацювати з місцевими органами управління, залучення 

громадськості; 
– висвітлювати результати своєї роботи в пресі. 
Розділи. 
1. Планування роботи екологічної бригади: 

– створення екологічної бригади та планування її роботи; 
– розподіл доручень і закріплення території; 
– підготовка до виступу екологічної бригади перед учнями школи, 
громадськістю села, району; 
– очищення забруднених джерел; 
– прибирання засмічених територій; 
– охорона пам’яток природи; 
–  охорона і збереження рослин, тварин, занесених у Червону 
книгу; 
– пошук і відкриття нових пам’яток природи; 
– збір лікарських трав і співпраця з медичними закладами; 
– розробка плану маршруту екскурсії «Екологічна стежина»; 
– проведення звітів та висвітлення результатів роботи в пресі, 
радіо, телебачення. 

2. Співпраця з місцевими органами самоврядування: 
– співпраця з учнями школи, батьками, адміністрацією, 
громадськістю та сільською радою; 
– співпраця з працівниками лісництва та ландшафтного парку; 
– проведення спільних семінарів, екскурсій. 

3. Матеріальна база: 
– залучати спонсорів до фінансування екологічних проектів по 
природоохоронній справі та озеленення закріпленої території; 
– залучати кошти від проведення акції  «Зелена аптека». 

Гіпотеза: 
Позитивне: 

– збереження і примноження природних багатств даного 
мікрорайону; 

– формування у свідомості учнів і громадськості бережного 
ставлення до природи; 

– гордість за рідний край. 
Негативне: 

– нерозуміння даної проблеми органами місцевого 
самоврядування; 
– відсутність фінансування. 
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Проект «Форум творчості» 
(організація дозвілля школярів) 

 
 Мета: створення цілісної системи різнобічного виховання учнів у 

школі через залучення їх до гурткової, клубної роботи; об’єднань, гуртів; до 
розробок цільових творчих програм, проектів. 

Завдання:  
– створення умов для розвитку індивідуальних творчих сил та 

здібностей школярів за інтересами та їх реалізації; 
– забезпечення можливостей постійного самовдосконалення; 
– залучення учнів до участі в роботі філіалу МАН щодо 

дослідження духовної спадщини народу. 
Структурна модель організації дозвілля школярів 

Будинок технічної 
творчості 

Палац культури 
Школа 

Будинок дитячої 
творчості 

Кімната школяра Шкільна парламентська 
комісія «Дозвілля» 

Організація дозвілля 

Спортивний комплекс 
 

Класні керівники, 
вихователі, учителі 

Гурт «Лицар», клуби 
«Нехворійка», 

«Дівоча світлиця» 

Клуб «Сізір’я» 

Залучення в гуртки, 
секції, індивідуальна 
робота, батьківські дні 
та збори, виховні 
заходи, декади 

Зустрічі з цікавими 
людьми, випуск газет, 

бюлетенів, дискусії, 
тиждень естетичних 

заходів, вечори, 
радіогазети 

Зустрічі з акторами, 
співаками, екскурсії, 
огляди, походи, звіти, 
конкурси, традиційні 
свята 

Формування всебічного розвитку дітей, виховання особистості в 
колективі, створення цілісної системи художньо-естетичного виховання 
учнів у школі 

 
Гіпотеза: 
Позитивне: 
– підвищення культурного і духовного рівня дітей; 
– зменшення кількості правопорушень; 
– покращення емоційного стану дітей; 
– творчий розвиток учнів. 
Негативне: 
– нерегулярність відвідування; 
– низька матеріальна база; 



 

 88  

– невідповідні умови проведення заходів; 
– відсутність спонсорів; 
– несприятливі природні умови; 
– пасивність батьків; 
– непорозуміння у творчому колективі. 
 

Проект «Гра – серйозна справа» 
 
Мета: створення умов для розвитку особистості, розвиток нахилів, 

здібностей, обдарувань школярів; створення цілісної системи 
різнобічного виховання учнів 

Завдання:  
– застосувати методи спільного вирішення проблем, шляхом 

моделювання життєвих ситуацій, використавши їх в рольових іграх;  
– забезпечити можливості постійного самовдосконалення; 
– виявити нахили, здібності, обдарування дітей за допомогою гри; 
– створення ділової, дружньої, відкритої атмосфери між 

учасниками і ході гри. 
Види ігрової діяльності: 
– рухливі та спортивні ігри; 
– сюжетно-рольові ігри; 
– музично-творчі ігри; 
– календарно-обрядові ігри; 
– навчально-інтелектуальні ігри; 
– настільні ігри. 

 
Гіпотеза: 
       «+» – підвищення культурного і духовного рівня дітей; 

- покращення емоційного стану; 
- розвиток творчих здібностей; 
- виховання активної життєвої позиції, гідного 

громадянина України . 
       «)» – низька матеріальна база; 

– невідповідні умови проведення заходів; 
–  відсутність спонсорів; 
– пасивність батьків. 
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Проект  «Здорові діти – здорова нація» 
 
 Мета: формування в дівчат та юнаків навичок до здорового 

способу життя; виховувати почуття взаємоповаги між статями. 
Завдання: 

– формувати негативне ставлення щодо насильства в сім’’ї та 
використання найгірших форм праці; 

– залучити до спільної роботи батьківську громадськість; 
– виховувати почуття відповідальності за свої вчинки у ставленні до 

жінок та чоловіків. 
Розділи: 

1. Організаційна робота: 
– опрацювання літератури; 
– випуск газети; 
– анкетування; 
– висвітлення проекту за допомогою ЗМІ. 

2. Взаємозв’язок між соціальними та громадськими організаціями: 
– налагодження зв’язку; 
– екскурсії; 
– лекції професіоналів (лікарів, психологів, юристів). 

4. Профілактика здорового способу життя серед неблагополучних 
сімей: 

– рейди; 
– бесіди; 
– складання актів остеження житлово-побутових умов проживання;  
– попередження зловживання в даних сімях дітьми наркотиків; 
алкоголю; 
– висвітлення проблеми щодо зростання в країні ВІЛ-інфекції 
(СНІДу). 

 
Гіпотеза: 
«+» – виховання в учнів активної життєвої позиції щодо 

збереження генофонду нації; 
– формування навичок щодо культури статевого виховання; 

«)» – недостатнє фінансування. 
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Проект «Берегиня роду» 

 
Мета: виховувати повагу до родини, сім'ї, дитини; формувати 

навики здорового способу життя, відповідальність майбутніх матерів за 
продовження свого роду, долю дитини; ознайомити з устроєм 
традиційної української родини. 

Завдання: 
- сприяти зміцненню здоров'я дітей; 
- провести дослідження свого родоводу; 
- виховувати повагу до батьків, до сім'ї; 
- виховувати активну громадянську позицію; 
- створити банк даних багатодітних сімей. 
Форми роботи: 
- налагодження зв'язків з громадськими організаціями (центр 

соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, відділ у справах сім'ї та 
молоді, відділ у справах неповнолітніх, РАКС ); 

- зустрічі з лікарями (гінеколог, нарколог, терапевт); 
- пропаганда здорового способу життя (випуск газет, 

інформаційних бюлетенів, радіолінійки, виставки малюнків «Берегині 
людського роду»); 

- проведення профілактичної роботи (тренінгові заняття «Чи 
затишно буде дитині у вашій майбутній родині?», семінари з питань 
ВІЛ\СНІДу); 

- зустрічі з багатодітними матерями; 
- диспут «Чи варто міняти мелодію випускного вальсу на вальс 

Мендельсона?»; 
- висвітлення питання в міських, районних періодичних виданнях, 

ЗМІ; 
- родинне свято «Мама, тато, я - велика та дружна сім'я»; 
- круглий стіл «Відверта розмова» (взаємостосунки між дівчатами 

та хлопцями); 
- створення дитячої комісії «Мальви» з питань репродуктивного 

здоров'я. 
 
Гіпотеза: 
Позитив: 
- сформується повага дівчаток, - майбутніх мам, до сім'ї, свого 

обранця; 
- підвищиться рівень поінформованості дітей про здоровий спосіб 

життя, культуру спілкування між представниками протилежних 
статей; 
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- розвинуться навики знаходити компроміс у сім'ї; 
- сформується готовність до вступу в шлюб. 
 

Проект  «Підліток – сім`я – школа – вулиця» 
 
Мета: створення умов для розвитку особистості, розвиток нахилів 

здібностей, обдарувань як способу самовираження та 
самовдосконалення. 

Завдання: 
1. Обстеження матеріально-побутових умов дитини. 
2. Виявлення нахилів, здібностей, обдарувань підлітка. 
3. Залучення до діяльності за інтересами. 
4. Забезпечення можливостей постійного самовдосконалення 

шляхом заохочення. 
5. Громадські доручення та контроль їх виконання. 
Розділи: 
1. Методична робота. Планування. 
2. Співпраця із службою в справах сім'ї та молоді, громадськістю 

села чи мікрорайону міста. 
3. Залучення батьків до співпраці з школою. 
4. Співпраця з позашкільними дитячими закладами, які дозволять 

підлітку виявити громадянську позицію та потреби, цікаво і з користю 
для власного розвитку проводити вільний час. 

 
Гіпотеза: 
«+» досягнення вихованості; 

активної життєвої позиції; 
гідного громадянина України. 

«–» відсутність матеріальної бази; 
пасивність батьків; 
відсутність умов для самореалізації. 

 
Проект «Я) волонтер» 

 
Керівники проекту: 
• педагог-організатор; 
• класні керівники; 
• учитель трудового навчання; 
• голова об'єднання «Первоцвіт». 
Учасники проекту: 
• учні 5-11 класів; 
• педагоги ЗОШ І-Ш ступенів. 
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Тип проекту: практично орієнтовний, частково пошуковий, 
колективний, довготривалий. 

 
I. Актуальність: 
Питання виховання учнів цікавило педагогів у всі часи. Сьогодні 

старшокласниці — це майбутнє нашої держави. Школа закладає основи 
патріотизму, працелюбності, моральності, толерантності. 

На жаль, у наш час стрімкого розвитку науки й техніки, 
комп'ютеризації спостерігаємо багато недоліків у формуванні цих 
якостей не тільці в учнів старших класів, а й у молодших школярів, 
підлітків. Тому відродження волонтерського руху є актуальною 
проблемою сьогодення. 

 
II. Мета й завдання проекту: 
• виховання в учнів таких моральних цінностей, як: милосердя, 

толерантність, взаємодопомога, працелюбність; 
• створення умов для відродження волонтерського руху в школі; 
• вдосконалення практичних умінь учасниці проекту; 
• підвищення моральної культури школярів; 
• розвиток життєвих компетенцій. 
Цільова аудиторія, на яку спрямовано реалізацію даного проекту, – 

підлітки 10–17 років. 
III. Етапи реалізації проекту: 
Діагностико-концептуальний: 
1.Опрацювання літератури з даної теми. 
2.Проведення учнівських зборів. 
Організаційний: 
1.Організація та проведення рейдів з метою виявлення літніх 

людей, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, що потребують 
допомоги. 

2. Проведення круглих столів, диспутів, обговорення даної 
проблеми на засіданнях учнівського самоврядування. 

3. Створення волонтерських загонів на базі класних колективів. 
4. Систематизація та оформлення отриманого матеріалу. 
Практичний: 
1. Організація та проведення операцій «Милосердя», «Ветеран 

живе поруч» (листопад). 
2. Організація посильної допомоги літнім людям (протягом року). 
3. Випуск бюлетеня до Дня інвалідів (3 грудня). 
4. Акція «Прокидаємо доріжки на подвір′ї ветеранів» (січень%

лютий). 
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5. Привітання ветеранів (Великої Вітчизняної війни з Днем 
Захисника Вітчизни (23 лютого). 

6. Загальношкільна лінійка до Дня виводу військ з Афганістану (15 
лютого). 

7. Операція «Милосердя»: прибирання подвір'я ветеранів (ВВв, 
інвалідів (квітень%травень). 

8. Участь у місячнику благоустрою та озеленення території. 
(квітень%травень). 

9. Впорядкування кладовищ, могил невідомих солдат, обелісків на 
території селища (травень). 

10. Випуск інформаційної газети «Вони боролися за нашу 
незалежність» (травень). 

11. Конкурс на кращу листівку до Дня Перемоги (травень). 
12.Святковий концерт до Дня Перемоги «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуто» (9 травня). 
Очікувані результати: 
• розвиток волонтерського руху; 
• перетворення учнів з об'єктів виховного впливу на суб'єкти 

виховної діяльності; 
• функціонування волонтерських загонів на базі школи; 
• набуття учнями таких моральних цінностей, як милосердя, 

толерантність, бажання допомогти ближньому; 
• створення здорового мікроклімату в школі. Активізація процесу 

згуртування учнівського колективу; 
• розвиток життєтворчості учнів. 

 
Проект  «Нащадки козацької слави» 

 
Мета: формувати в учнів навички здорового способу життя; вчити 

берегти традиції українського народу; виховувати почуття патріотизму, 
поваги до історії українського козацтва. 

 
Завдання: 
1. Створити від кожного класу команду у складі 6 чоловік.  
2. Обрати кошового в своїй команді. 
3. Придумати назву команди, девіз, атрибутику. 
4. Підготувати захист своєї команди ( 5 хв) . 
5. Підготуватися до історичного конкурсу (переглянути історичну 

літературу, яка стосується українського козацтва); 
6. Висвітлювати результати в шкільній радіогазеті; 
7. Заохочення переможців грамотами та призами. 
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Розділи 
1. Планування роботи: 
 – роздати завдання на засідання шкільної ради лідерів; 
– видати завдання для підготовки до змагань учасникам команд; 
–  до оформлення залу, де буде проходити змагання, залучити 
вболівальників; 
– продумати музичний супровід, зовнішнє оформлення залу у 
національному стилі; 
– підготувати спортивний інвентар для змагань. 
2. Співпраця із радою мікрорайону: 
– співпраця із радою ВВВ та військовою частиною (по питаннях 
консультації військово-спортивних змагань). 
3. Матеріальна база: 
 – залучати спонсорів до фінансування проекту. 
 
Гіпотеза 
«+» –формування навичок здорового способу життя в учнів; 

– виховання почуття патріотизму, колективізму, поваги до 
історії українського козацтва. 

«–» – недостатнє фінансування організацій, що залучаються до 
організації  проекту; 

– пасивність позашкільних закладів; 
– пасивне ставлення до ідеї класних керівників. 
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ДЛЯ НОТАТКІВ



 

 96  

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

 
У художньому оформленні обкладинки використано малюнок «Кубики» 
Художник Херлуф Бидструп.  

 
 

Відповідальна за випуск: Н.В. Настенко 
Технічний редактор: І.О.Кіптілий 
Літературний редактор, коректор: Н.Д.Учнічева 
Комп’ютерна верстка: Т.В.Шарлай  
Комп’ютерний набір: Н.В.Настенко 
Оформлення обкладинки: Дружиніна А.В. 
 

 
 
 

 Підписано до друку 26.02.2008 
Формат 60* 84/16. Папір друкарський. 
Ум. друк. арк.4,8. Тираж 300 прим. 
 
ISBN 966-7215-7X-9 

 
 
 
 
Редакційно-видавничий відділ 
ПОІППО ім.М.В.Остроградського 
 
 
З6029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64. 
Тел. 2-26-75. E-mail redpm@pei. poltava.ua 
 
 
Видано за кошти виділені Полтавською обласною радою відповідно до рішення вісімнадцятої сесії 

четвертого скликання від 23 березня 2005 року на виконання обласної Програми видавничої діяльності 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського та 
Кременчуцького педагогічного училища для науково-методичного забезпечення регіонального 
компоненту освіти на 2005-2009 роки.  

Не для  продажу. 
 


