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Провідна педагогічна ідея досвіду 

Наданий досвід  роботи вчителя висвітлює те, що використання сучасних 

інноваційних технологій сприяє формуванню системи цінностей особистості школяра 

через виховну інноваційну діяльність. На цій основі формуються особистісні якості 

людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, 

моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, 

розвиток індивідуальних здібностей і таланту. 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 

Освітній процес на початку ХХ століття в Україні позначився значним 

реформуванням. Школа XXI століття обумовлює необхідність докорінного 

переосмислення освітніх завдань, актуалізації змісту навчання, технологій становлення 

індивідуальності учня як компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє 

творчо вирішувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. 

Формування системи цінностей особистості школярів є важливим чинником їх 

всебічного гармонійного розвитку. У зв'язку з цим провідне значення у формуванні  

цінностей набуває світогляд особистості, на основі якого формується система ціннісних 

орієнтацій. Сьогодні важливим і актуальним є осмислення процесу формування учнів 

через інноваційну виховну діяльність, яка перетворює суспільні цінності в їх внутрішнє 

надбання, особистісне ставлення до них, а також до людей, природи, праці, мистецтва, і 

головне, ставлення до себе самого. 
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Стисла анотація досвіду 

Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об'єктивною 

закономірністю, що обумовлено: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у 

всіх сферах людського буття; оновленням змісту сучасної освіти, центром якої став 

загальнолюдський цілісний аспект.  

Сучасний процес виховання ґрунтується на певних принципах: 

 цілеспрямованість виховання; 

 обов'язковий зв'язок виховання з життям; 

 єдність свідомості і поведінки у вихованні; 

 комплексний підхід у вихованні ґрунтується на діалектичному взаємозалежності 

педагогічних явищ і процесів; 

 виховання у праці; 

 виховання особистості в колективі; 

 поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього; 

 індивідуальний підхід до учнів у вихованні; 

 принцип системності, послідовності і наступності у вихованні; 

 єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. 

І дотримуючись всіх вищеперерахованих принципів, на основі інноваційної 

виховної діяльності, у учнівформується система цінностей особистості. 

На своїх уроках я впроваджую різноманітні інноваційні виховні технології, а 

саме технологію інтегрованого навчання, саморозвитку особистості. Завдяки 

колективним творчим справам в учнів розкриваються їхні творчі можливості, вони 

отримують задоволення від пізнавальних інтересів, навчаються мислити, діяти, 

формується система цінностей особистості. 

Результативність впровадження досвіду 

Вже другий рік я працюю з класним колективом, використовуючи сучасні 

інноваційні технології саморозвитку особистості, інтегрованого навчання.  

Я дійшла висновку, що використання цих технологійдопомагає становленню 

системи цінностей особистості школяра, формуючи в нього національну 

самосвідомість, розвиває духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, 

фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.             

Основним завданням вчителя є створення умов для формування творчої 

компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал в суспільстві. Тому 

актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання та виховання, 

впровадження нових ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів 

навчання. 

Репрезентація досвіду 

Проблема «Формування системи цінностей особистості школяра через 

інноваційну виховну діяльність» викликає зацікавленість у класних керівників не 

тільки школи, але і району, області. В цьому я переконалась на засіданнях методичних 

об’єднань вчителів, семінарах, вебінарах та тренінгах, присвячених даній темі. 

Отже, лише вдала інтеграція сучасних виховних технологій дозволить розвивати 

творчі здібності, а також ціннісні орієнтації школярів як важливого фактора їх 

гармонійного всебічного розвитку. 
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