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Опис виховної системи 5-А класу 

 

Виховання - це процес соціальний в найширшому сенсі... З усім складним 

світом навколишньої дійсності дитина входить у нескінченне число відносин, 

кожна з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, 

ускладнюється моральним і фізичним зростанням самої дитини. Спрямувати цей 

розвиток і керувати ним - завдання моє як класного керівника. Тому що кожна 

дитина - це індивід, це особистість, яка формується протягом свого життя 

різними факторами. А ось одним із цих факторів і є школа. А ще і однолітки, 

друзі, вчителі - це той світ, де дитина вчиться бути просто собою, де 

розвивається і шліфує свої життєво необхідні принципи і поняття. Досить 

впевненою дитина відчуває себе коли в цей складний для неї період життя поруч 

з нею, котра піднімається по власних сходинках успіху, йде супровідник - 

творчий, активний, мудрий вчитель. Це та нитка, яка пов'язує в одне ціле дитину, 

вчителя-предметника, батьків, громадськість. Класний керівник повинен бути 

універсальною особистістю. Виконувати ролі не тільки вчителя, а й вихователя, 

психолога, щоб знайти індивідуальний підхід до кожної особистості, соціального 

педагога, педагога-організатора, в разі необхідності бути хорошою мамою або 

суворим батьком. У школі класний керівник-найближча людина, якій можна 

довіритися. 

Я намагаюся постійно знаходити оптимальні шляхи, щоб створити в класі 

умови взаєморозкриття добрих починань батьків, а також для гармонійного 

розвитку особистості учня. Для цього в школі проводяться засідання 

педагогічної ради, на яких обговорюються питання професійного 

самовдосконалення вчителя, де класні керівники діляться своїми 

напрацюваннями. 

Завданням виховної системи є: навчити дитину жити в гармонії з собою і з 

тими, хто поруч, навчити жити радісно, без страху і насильства, виховувати 

дбайливе ставлення до людини і людського життя як найвищої цінності, 
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патріотичні почуття і любов до Батьківщини, виховання в учнів позитивних рис 

характеру, забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі 

навчання і виховання. А основою виховної системи є повага і довіра до дитини, 

визнання його права на життя, навчання та власний моральний вибір. 

Від класного керівника залежить ступінь сформованості учнівського 

колективу. Згуртувати навколо себе дітей - нелегка робота. Мудрий педагог 

повинен володіти вмінням захопити незвіданим, повести за собою в світ 

майбутнього, відкрити безмежний просторий світ нового. Інтереси педагога стає 

захопленням учнів, вони намагаються скопіювати все те, що зустріли у старших. 

Учитель не повинен бути байдужим.  

Кожна людина має свій просторий будинок, де її сприймають такою якою 

вона є:  справедливою чи несправедливою, доброю чи злою, толерантною або 

нетерпимою і т. д. Але її там люблять і завжди чекають. 

У цьому навчальному році день першого вересня видався дощовим. Але 

незважаючи на всі погодні негаразди я зустрілася з учнями 5-А класу і вони 

продовжили будувати свій власний будиночок і вже разом зі мною, в якому нам 

разом зараз достатньо комфортно. Це наш клас, що складається з багатьох 

цеглинок-діточок, які не схожі один на одного: веселі, плаксиві, сміливі, мужні, 

працьовиті, добрі. Будівельний матеріал в основі має особливі властивості: 

доброти, гумору, взаємодопомоги, підтримки, толерантності, мудрості і всіляких 

захоплень. Кожен з нас кладе свою частинку цеглинки в будівництво цього 

будинку. За цей невеликий період будівництва ми подружилися, звикли один до 

одного. Чим більше буде в основі позитивізму і всього прекрасного що є в 

людині, тим багатшим і просторішим буде будинок, більше сонячного світла і 

тепла. 

Кожен з нас - це унікальна особистість, одна єдина у Всесвіті. Тому 

намагаємося дбайливо, з любов'ю і повагою ставитися до себе і до інших, 

приймати себе і інших такими, якими ми є, ставитися до всіх з терпінням і 

повагою. 
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У виховній роботі зі своїми учнями я керуюся Конституцією України, 

Концепцією громадянського виховання, Концепцією національного виховання, 

Національною програмою «Діти України», Законом України «Про загальну 

середню освіту», нормативними документами, наказами, розпорядженнями 

Президента України, Міністерства освіти і науки, обласного управління та 

районного відділу освіти. 

У своїй роботі керуюся основними принципами: 

 

Дотримуюсь таких  критеріїв: 
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До вибору своєї проблемної теми класу я підійшла свідомо «Розвиток 

громадської та творчої активності дитини через реалізацію інноваційних 

форм і методів виховання громадянина-патріота». Розглянемо модель 

громадянина-патріота: 

 

Сучасні  умови життя вимагають від педагогів і батьків іншої позиції щодо 

навчання та виховання. Вихованець – це особистість яка самореалізується в 

соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Тому учнів залучаю до різних 

форм творчої та громадської діяльності. 

У практиці роботи класного колективу впроваджую такі виховні технології, 

як інтерактивні методи та інноваційні форми діяльності, які ставлять за мету не 

нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для 

осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, творчого застосування, 

набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до  

навколишнього світу.  У традиційному навчанні – увага акцентувалася на 

запам'ятовуванні і відтворенні інформації:  
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У нових умовах – виникла потреба розвитку творчого мислення учня, 

формування його комунікативних умінь та практичної підготовки до активної 

життєдіяльності у постійно мінливому соціальному середовищі.У сучасній 

системі освіти в Україні, є  місце співіснування як традиційних так і 

інноваційних технологій виховання, які в свою чергу активізують енергію учнів 

й направляють її в потрібне русло. Інноваційні форми і методи роботи 

створюють необхідні умови для розвитку і саморозвитку особистості учня. Тому, 

нагальною постає потреба широкого упровадження інноваційних форм і методів 

виховання у виховному процесі для розвитку громадської та творчої активності 

дитини як громадянина-патріота. 

Головною задачею є те, що за допомогою реалізації інноваційних форм і 

методів, виховання спрямовано на розвиток особистості учня, проектування і 

становлення унікального образу його життєдіяльності, зацікавленості кожної 

дитини у виявленні свого життєвого досвіду, прояву своєї індивідуальності. Слід 

зазначити, що застосування інновацій у виховній роботі вимагає від класного 

керівника високого професіоналізму і, головне, бажання вдосконалюватися у 

вивченні і впровадженні інноваційних технологій в свою діяльність. 
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Пріоритетними напрямами у виховній роботі є: 

 

На початку знайомства з учнівським колективом провела діагностування 

школярів на визначення рівня вихованості, на основі якого планую подальшу 

роботу. 

Рівень вихованості учнів 5-А класу  

визначався за такими напрямками: 

1) Дотримання принципів загальнолюдської моралі (правди, 

справедливості, взаємоповаги, доброти, терпимості, милосердя і т.д.) в 

повсякденному житті. Морально-духовний розвиток. 
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2) Знання прав і обов'язків людини, повага до законодавства України та 

виконання його. Правова культура. 

3) Ставлення до звичаїв, традицій і культурних цінностей народів, що 

населяють Україну, країни Європейського Союзу та ін. 

4) Естетичний розвиток, ставлення до загальнолюдських досягнень в галузі 

культури; виявлення цього в повсякденному житті. 

5) Екологічна культура; ціннісне ставлення до природи, захист її. 

6) Економічна культура, сформованість дбайливого ставлення до 

державного, шкільного і власного майна. 

7) Ціннісне ставлення до праці; визначення її ролі в житті учнів. 

8) Знання і дотримання безпечної поведінки учнів в школі та побуті; стан 

виробничого та дитячого травматизму. 

9) Фізична культура і фізичний розвиток школярів (визначається вимогами 

програми з фізичної культури і рівнем здоров'я учнів). Здоровий спосіб життя. 

Узагальнені результати: 

Низький рівень – 0  

Середній рівень –3 

Високий рівень – 21 

Окрім цього провела анкетування серед батьків щоб дізнатися про інтереси, 

здібності, дитини, побажання від батьків, тісно на початку навчального року 

співпрацювала з вчителем молодших класів.  Складено соціальний паспорт 

класу.  

Стадії формування класного колективу: 

1. Вивчення класу, постановка цілей і завдань виховної роботи. 

2. Організація класного самоврядування, створення класних 

традицій, встановлення правильних взаємин із загальношкільним 

колективом 

3. Встановлення сприятливого психологічного мікроклімату в класі. 
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Створюючи виховну систему в класі, я  врахувала  інтереси учнів та їх 

батьків, традиції школи, міста, соціальне оточення. На різних етапах розвитку 

колективу я висуваю конкретні завдання виховання і, спираючись на учнівський 

колектив впроваджую різноманітну виховну роботу з класом та з окремими 

учнями. При цьому я враховую вікові особливості учнів, рівень їхніх знань та 

стан успішності, дисципліни в класі, наявність таких якостей: працьовитість, 

колективізм, усвідомлення громадського обов'язку. Вивчення учнів триває 

упродовж усього їхнього навчання. Під час планування виховної роботи 

підбираю методи виховання, розподіляємо доручення, залучаються учні в таку 

систему діяльності, яка збагачує і досвід самоаналізу, саморегуляції особистості, 

зміцнює морально-ціннісну позицію школярів. У процесі виховання учні 

набувають якостей, яких їм не вистачає. Саме в процесі виховання відбувається 

розвиток особистості. Я постійно зустрічаюся з учителями свого класу, відвідую 

уроки. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних, безпечних 

умов для розвитку учня, реалізації його можливостей та здібностей. Залучаючи 

дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я намагаюся 

сприяти розвитку в них громадської та творчої активності, привчати їх до 

дотримання режиму, єдності педагогічних вимог до учнів, спрямовую свої 

зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до 

праці, до вибору майбутньої професії,  берегти природу, турбуватися про 

збереження історичних пам'яток та культурних цінностей, бути толерантними, 

допомагати людям. 

Інноваційні форми роботи та технології,  

що використовую у своїй роботі з класом: 

 Технологія виховання успішної особистості 

Не можна виховати справжнього громадянина, без виховання любові 

насамперед до школи. У школі є своя символіка: гімн, герб та прапор школи. 

Велика увага приділяється розвитку учнівського самоврядування, який діє з 

використанням інновацій. Тому у класі розподілені доручення де учні вчаться 

бути лідерами та проявляти себе як особистості. Існує шкільний захід  «Зірковий 
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олімп», яка є підсумком навчального року і найактивніші учні нагороджуються 

грамотами та подяками, сертифікатами, дипломами за свої досягнення у різних 

творчих та інтелектуальних конкурсах. У школі діють гуртки, де учні 

проявляють свою креативність та творчість у хореографічному та 

образотворчому мистецтві. Свої досягнення мої вихованці можуть показати на 

шкільних заходах, виставках та приймають участь у конкурсах районних та 

міських етапів. 

 Професійні технології 

У процесі роботи в класі за допомогою ігрових ролей учні знайомляться з 

професіями, відвідуємо екскурсії. Наприклад: екскурсія до пожежної частини, де 

діти познайомилися з роботою пожежника, диспетчера; екскурсія до 

кінологічного центру, де ознайомилися з роботою спільно поліцейського-

кінолога та собак; екскурсія на Дніпрогес; екскурсія до багатопрофільного 

ліцею, де нам  розповіли про професії різних напрямків: столяра, будівельника, 

маляра, електрозварювальника, кухаря-кондитера, офіціанта-бармена й показали 

майстерні та лабораторії де відбувається навчання практичним навичкам. 

 Тренінги 

Тренінг – форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу 

взаємодію учасників між собою і з учителем. Це: 

1) Нові підходи (співробітництво, відкритість, активність, 

відповідальність); 

2) Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення) 

3) Позитивні цінності, ставлення, ідеали; 

4) Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю,  

лідерства, роботи в команді, аналізу ситуацій і прийняття рішення). 

Це не схоже на урок, учні не сидять за партами, спілкуються на рівних з 

тренером, всі звертаються одне до одного на ім’я і де можна багато чому 

навчитися. Учням буває на початку важко подолати той психологічний бар’єр 

учня і тренера. Завдання тренера не домінувати, а спрямовувати діяльність 

групи. Правила які є прийнятними на уроках втрачають свою силу, учасники 
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самі виробляють і беруть добровільне зобов’язання дотримуватися певних 

правил. Тренінг передбачає використання активних методів групової роботи і 

саме тому вони подобаються дітям і створюють у них відчуття свята. У нашому 

класному колективі були проведені тренінгові заняття - знайомства з учнями 

(вироблені свої правила колективу та як результатом роботи кожної групки 

кожен представив свій рецепт класу); проведено тренінгове заняття «ВІЛ/СНІД: 

передбачати, уникати, не захворіти» 

 Персоніфіковане (індивідуальне) виховання 

1) індивідуальні бесіди,  

2) доручення,  

3) творчі завдання. Учням пропонувалося дати відповідь на такі питання: 

 Якщо я була б вітром, я б… 

 Якщо я була  б зіркою, я б… 

 Якщо я була б невидимкою, я б… 

 Якщо я була б найкращим лікарем, я б… 

 Якщо я була б найкращим винахідником, я б… 

 Я не добре вмію… 

 Я гарно вмію… 

 Я хочу навчитися… 

 Ось що мені для цього потрібно… 

 Ким я хочу стати…                                                                                           

 Групові дискусії  

 Технологія інтегрованого виховання  

 Проектна, ігрова технологія  

Особливе місце у системі виховної роботи займає проектна діяльність. Як 

свідчить практика, лише самостійно дослідницька, пошукова діяльність 

переводить її (діяльність) у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної 

поведінки особистості, а отже, веде до успіху.  У проектній діяльності увага 

класного керівника акцентується на таких аспектах: 

1) розвиток творчої особистості дитини; 
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2) виявлення та становлення індивідуальних особливостей школярів; 

3) рівні особистісно-виховних досягнення учнів 

Працюємо над проектом «Звичаї та традиції моєї сім’ї» 

Традиційним є проведення тематичних годин спілкування з питань 

патріотичного виховання учнів. Для п’ятикласників представлені   проекти 

випускників, де висвітлюють події  1932-1933р.р., до Дня Голокосту в Україні. 

На виховній годині, що була присвячена річниці голодомору разом з учнями 

виготовляли квітки символи-незабудьки.  Створення таких проектів у 

майбутньому дасть змогу учням збагатитися духовно, підвищити особистий 

культурний рівень, навчитися спілкуватися, одержати незабутні враження від 

змістовного дозвілля.  

Популярною серед вчителів та учнів є форма роботи  як комп’ютерна 

презентація та відеоматеріали. Емоційно проходять заходи присвячені  річниці 

пам’яті «Небесної сотні», свята  з використанням  аудіовізуальних матеріалів та 

комп’ютерних презентацій: свято Миколайчика, свято до Дня Захисника «Ми 

майбутні козаки».  

 Технологія саморозвитку особистості  

Ефективною технологією розвитку є технологія Портфоліо успішності 

особистості. У широкому розумінні Портфоліо – це спосіб фіксування, 

накопичення й оцінювання індивідуальних досягнень учнів за певний період 

навчання в школі. Є дві групи різновидів Портфоліо: Портфоліо особистісного 

зростання й Портфоліо зовнішніх досягнень. 

 Виховання на основі систематичного підходу 

Застосування прийомів рефлексії – тренінгові заняття: «Уроки 

толерантності», «Я та мій клас», «Права та обов’язки»,  та ін..  

 Розвивальне виховання  

 Колективні творчі справи 

Колективні творчі справи – це перш за все повноцінне життя учнівського та 

педагогічного колективу і в той же час їх спільна боротьба за покращення 
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навколишнього життя. Проведені акції: «Напиши новорічне привітання солдату 

АТО», створено плакат толерантності класу. 

 Використання ІКТ-технологій  

Використання інформаційно-комунікативних технологій у виховному 

процесі стало однією із найпоширеніших технологій.  

 Арт-технології 

Арт-педагогіка - виховання, освіта, розвиток особистості здійснюються 

засобами мистецтва, як класичного, так і народного. 

Техніка і прийоми арт-педагогіки: музична, театральна і образотворча арт-

педагогіки, казкотерапія, фотоколаж інші.  

Позитивні результати: 

1) створюються сприятливі умови для розвитку спілкування замкнутих 

дітей; 

2) забезпечується ефективне емоційне від реагування у дітей з 

агресивними проявами; 

3) виявляється вплив на свідомість дитиною своїх переживань, на 

розвиток довільності і здатності до саморегуляції, на формування позитивної «Я-

концепції», впевненості за рахунок соціального визнання цінності продукту, 

створеного дитиною. 

 Здоров’язберігаючі технології 

Вихованці із задоволенням приймали участь у заході «Я обираю здорові 

звички», створювали свою тарілку здорового харчування, складали рецепт 

найкориснішого блюда. Окрім вищесказаного проводяться дні здоров’я. Вся 

робота направлена на те, щоб допомогти дітям усвідомити, що здоров’я – це 

прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому треба його берегти й 

зміцнювати. 

 Екологоосвітні 

Прищепленням любові до природи є відвідування екскурсії до зоологічного 

музею та краєзнавчого музею, де учні познайомилися з рослинним і тваринним 

світом рідного краю. Людська спільнота може жити і розвиватися тільки в 
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доброті, взаємоповазі, з розвиненою високою екологічною культурою людини і 

гармонію її відносин з природою. Ми впевнені, що спілкування з природою не 

тільки дає можливість зробити щось корисне, але і стати добрішими до 

оточуючих, до всього світу. 

 Інформаційне дзеркало (різні форми об’яв, стенди) 

А також використовую ще й інші інноваційні методи і технології у виховній 

роботі з учнями: 

1) робота в малих групах; 

2) ситуативні ігри (рольові, ігри-інсценування); 

3) аналіз аргументів «за» і «проти»; 

4) розв’язування проблем; 

5) інтерв’ю; 

6) анкетування, тестування (наприклад по виявленню причин дитячої 

агресії); 

7) аналіз випадків, ситуацій. 

В процесі моєї роботи створився  певний стиль відносин з дітьми: 

 

Варто зауважити, що певні технології не застосовуються окремо в 

виховному процесі, а існують в взаємодії, що підвищує організацію 

життєдіяльності учнівського колективу, пропаганду моральних цінностей, пошук 

і виконання корисних справ, збагачення знаннями про рідний край, національну 
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культуру. Головне - це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей 

дітей, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування умінь 

і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до 

мови, історії, літератури, культури. 

Згуртуванню учнів класу в єдиний дружній колектив сприяє робота з 

організації учнівського самоврядування. Через діюче самоврядування учні 

мають можливість розвивати свої організаторські здібності, почуття 

відповідальності, ініціативи. І тому ведучими виховного заходу «Ми майбутні 

козачата» до Дня Захисника були наші найгарніші дівчатка Зубова Вероніка та 

Скирта Аліна. У підготовці до свята Миколайчика взяли участь Скирта Аліна, 

Медведєва Єлизавета, Шевченко Каріна. Конкурси до свята Нового року 

підготувала та провела Рисак Аліна. Зубова Вероніка та Бганка Іван виконали 

неперевершено роль сучасного діда Мороза та онучки Сніжки. Небайдужими 

залишаються й усі інші хлопчики та дівчатка нашого класу у проведенні 

виховних годин, годин спілкування, тренінгів і т.д. 

З метою виховання в учнів поваги до історичного минулого рідного краю, 

поглиблення знань з історії, організовую екскурсії в краєзнавчий музей, музей 

зброї. Ми починаємо роботу над проектом «Дізнайся про минуле заради 

щасливого майбутнього». 

Я вчу дітей поважати закон, формую основи правової культури. Проводжу 

профілактику правопорушень серед учнів: бесіди, круглі столи, «Права дітей та 

неповнолітніх», години спілкування «Я і мої права», «Ні прав без обов'язків». 

Своїм учням я завжди намагаюся дати позитивну установку. Весь час їм 

повторюю: ви мої хороші, найкращі і найрозумніші, мені пощастило, що ви у 

мене є на даному етапі життя. Вважаю, що дітям потрібно говорити якомога 

більше приємного! Тільки за таких умов вони відчують себе значущими, 

повірять в себе. 

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є патріотичне 

виховання.Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко 
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усвідомлену життєву позицію. Виховати таких особистостей можна за умови 

розвитку патріотичного виховання сучасного школяра. 

У становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. 

Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в 

організації класних та позакласних заходів, також співпрацюємо зі шкільним 

батьківським комітетом та адміністрацією школи. Найбільш ефективною є 

допомога батьківського комітету в оновленні та поповненні матеріально-

технічної бази класу.  

Робота з батьками: 

▪         педагогічна освіта батьків; 

▪         забезпечення участі батьків у життєдіяльності класу; 

▪         індивідуальна робота з батьками; 

▪         інформування батьків про хід і результати навчання, виховання. 

Батьки – авторитети для своїх дітей і «спонсори», які найбільш зацікавлені 

в їх навчанні й вихованні.  

Спілкування на батьківських зборах для мене не є достатнім. Намагаюся 

встановити індивідуальний контакт з кожною родиною, у разі потреби 

телефоную, зустрічаюся, проводжу бесіди, спілкуюся через учнівський 

щоденник, повідомляю про успішність щомісяця, вклеюючи картки успішності. 

Вказую на які предмети слід звернути особливу увагу, а також вклеюю 

привітальні та інформаційні картки. Таким чином налагоджується взаємодія, 

виникає взаєморозуміння.  

Педагогічний досвід підтверджує, що основним рушійним фактором у 

вихованні дитини є сім’я. І як би школа та класний керівник  ефективно не 

будували свою роботу, необхідних результатів вони не отримають, коли не буде 

співпраці школи і сім’ї. 

І тому особливу увагу приділяю формуванню контакту з батьками. 

Члени сім’ї та  родини, найбільш активні, беруть участь у проведенні 

спільних заходів.  
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Пропоную батькам заповнити анкети, відповіді яких допомагають мені 

краще організувати виховний процес у школі, дати потрібні педагогічні 

рекомендації щодо виховання дітей у сім’ї. Таким чином на батьківських зборах 

батькам були надані такі пам’ятки по вихованню своєї дитини. 

Разом з батьками я намагаюся створити таку модель своїх випускників, ось 

такими сходинками разом піднятися до успіху своїх вихованців: 

 

К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути 

особистість вихователя. Вплив особистості педагога на молоду душу 

становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні 

моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень...»   

Я вважаю, що мета класного керівника полягає в тому, щоб кожен учень 

відчув себе тією зірочкою, що сходить. Дбайливі руки педагога допоможуть 

засяяти таланту і відправлять в політ. Але щоб навчити літати, треба самому 

бути крилатим. Щоб запалити серця, треба самому горіти. Щоб вести до вершин 

успіху, треба самому не боятися висоти. Якщо класний керівник не виявляє 

інтересу до музики, не лише класичної, а й сучасної, спорту, письменництва, 

новітнім знахідкам, якщо не цікавиться театром, фільмами і не відчуває 
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задоволення від спілкування з дітьми, а після закінчення уроків поспішає піти зі 

школи, в такому середовищі немає місця інновацій. На інноваційну діяльність 

здатний тільки творчий педагог. 

Таким чином, використання інновацій у виховній роботі класного керівника 

не є самоціллю. Воно спрямоване на створення особистості, налаштованої на 

успіх в будь-якій області застосування своїх можливостей. 

 

 

 

 


