
СИСТЕМА ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 

ГІМНАЗІЇ №3

ШКОЛА 

ПОЗИТИВНОГО

РОЗВИТКУ



Знання без виховання - меч в руках

божевільного (В.Сухомлинський).

Секрет успішного виховання лежить в повазі до

учня (Ральф Емерсон).

Від правильного виховання дітей залежить добробут 

усього народу (Джон Локк).



СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №3 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Учнівське самоврядування 
Шкільна дитяча організація 

“Сонячне гроно”

Агітбригада “Позитив”
(“Молодь обирає здоров’я”)

Екологічна агітбригада
«Едельвейс»

Шкільні гуртки “Чарівна
глина”, “Виготовлення

іграшок”, “Юні
валеологи”, “Стежина до 

себе” дитячо-юнацькі 
клуби “Прометей, 

“Орхідея”

Громадські організації 
Молодіжний парламент, 

Рада громадськості 
мікрорайону , ГО “Захист

прав інвалідів”

МО класних керівників

Соціально-психологічна 
служба

Рада профілактики 
правопорушень

Батьківський всеобуч

Пошуковиий загін “Пошук” 
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Батьківська рада
Адміністрація

Директор
Заступник 

директора з НВР

Бібліотека

Служба у справах дітей

Команда ДЮП «Спалах»

Клуб старшокласників
«Світлиця»

Волонтерський загін 
“Милосердя” Патрульна служба



ВИХОВНА СИСТЕМА ГІМНАЗІЇ

• Виховна система гімназії – це спосіб організації
життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного
співтовариства, що становить цілісну і упорядковану
сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку
особистості та колективу. Виховна система охоплює весь
педагогічний процес, інтегрує учбові заняття, позаурочне
життя дітей, різноманітну діяльність та спілкування.
Концептуальна ідея виховної системи гімназії полягає у
вихованні національно-свідомої, творчої, морально стійкої
особистості, громадянина, патріота України.



Цілі виховної роботи

• Формувати:

• - абсолютні, вічні цінності: віра, надія, любов, доброта, чесність,
справедливість, щирість, гідність, милосердя, прощення тощо;

• - основні національні цінності: українська ідея, державна незалежність
України, патріотизм, готовність до захисту своєї Батьківщини, почуття
національної гідності, історична пам’ять, пошана до державних і національних
символів, дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, увага
до зміцнення здоров’я громадян України тощо;

• - основні громадянські цінності: прагнення до соціальної гармонії та
справедливості, захист індивідуальних прав і свобод, висока повага закону,
право людини на життя, гідність, безпеку, рівні можливості, право на свободу
думки, совісті, вибору конфесії, толерантне ставлення до інших поглядів, які не
суперечать загальноприйнятим нормам тощо;

• - цінності сімейного життя: вірність, довіра, піклування про дітей, піклування
про батьків, злагода між членами сім’ї, здоровий спосіб життя, охорона традицій
тощо;

• - цінності особистого життя: орієнтація на пріоритет задоволення духовних
потреб, внутрішня свобода, воля, мудрість, розум, реалізація власних нахилів,
інтересів і т. д.



Завдання виховної системи Кременчуцької

гімназії №3:

• - Організація виховного процесу й в роботі з батьками на основі
проєктної технології.

• - Створення програми виховання для школи, кожного класу на основі
діагностики рівня розвитку дітей та сформованих цінностей.

• - Змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових
особливостей дітей.

• - Задоволення базових потреб особистості.
• - Реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного,

творчого, компетентнісного підходів до організації виховного процесу.
• - Оптимальне поєднання індивідуальної, групової, масової форм роботи
• - Психолого-педагогічний супровід виховного процесу.
• - Співпраця з органами самоврядування.
• - Інтеграція зусиль влади, батьківської громади, спонсорів,

правоохоронних органі та установ охорони здоров'я.



ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ГІМНАЗІЇ

І.Єдність національного і загальнолюдського

• дотримання традицій,звичаїв, обрядів рідного народу;

• повага до державних символів держави, Конституції,
законодавства України, формування високої мовної
культури;

• любов до батьківського дому;

• повага до старших, піклування про них;

• відповідальність перед суспільством за свою поведінку;

• правова свідомість та самосвідомість, виконання
громадянських обов’язків та правових норм.



• ІІ. Демократизація виховання

• розвиток різноманітних сфер співробітництва, встановлення
довіри між педагогічним, батьківським та учнівськими
колективами;

• повага до суверенітету особистості дитини, розуміння її
запитів та інтересів.

• ІІІ. Гуманізація виховання

• Створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей;

• Формування гуманної, щирої, людяної, доброзичливої,
милосердної особистості.

• ІV.Безперервність і наступність

• Перетворення виховання у процес, що триває упродовж
всього життя людини;

• Нероздільність навчання і виховання.



• V. Диференціація та індивідуалізація виховного процесу
– врахування у виховній роботі рівнів фізичного,

психічного, соціального, духовного, інтелектуального
розвитку школярів;

• стимулювання активності, розкриття творчої
індивідуальності кожного.

• Шляхи реалізації виховних завдань виховної системи
школи:

• інформаційно-методичне забезпечення виховного процесу;

• організація та результативність позакласної виховної роботи;

• організація управління виховним процесом;

• організація роботи учнівського самоврядування;

• співпраця з батьками учнів.



Колектив нашого закладу вже не один рік працює над створенням системи

виховної роботи. Створюючи виховну систему, ми не прагнемо «обійняти

неосяжне». Ми, точно розрахувавши всі свої шанси, врахувавши свої сили й

можливості, будуємо систему на тому, що добре вдається, що дозволяє реалізувати

можливості класних колективів.

Основним завданням школи є виховання свідомого громадянина-патріота, який

знає і поважає історичне минуле свого народу, здатний розбудовувати суверенну

державу, захищати її, творити себе і своє життя.

Учнівський колектив навчального закладу (початкова і основна школа)

становлять учнівське об’єднання «Сонячне гроно», де кожен клас обрав свій

напрямок роботи та свою тему виховної системи. Уже на цьому етапі розвитку і

виховання учні усвідомлюють весь спектр прав і обов’язків, вони вважають себе

повноправними громадянами країни.

Усі учнівські колективи об’єднані в одну єдину виховну систему під

загальною назвою «Я – особистість. Я – громадянин. Я - патріот

України», враховуючи реалії сьогодення, саме зараз, як ніколи, ця тема є

нагальною і актуальною, вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь освітній

процес, де в центрі стоїть особистість учня з його інтелектуальним, фізичним і

творчим потенціалом.

.



Працюючи над створенням виховної системи, ми керуємось нормативно -
правовою базою з питань виховної роботи: Конвенцією з прав дитини, Основними
орієнтирами виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ, Концепцією національно-
патріотичного виховання учнів та учнівської молоді, Законом України «Про освіту» 
тощо.  У закладі розроблено Статут, правила для учнів, працює правовий
учнівський та батьківський всеобучі – усе це є основою, фундаментом освітнього
процесу.

Керівництво освітнім процесом забезпечує адміністрація школи, 
загальношкільний батьківський комітет, шкільне самоврядування, громадські
організації та служби, з якими співпрацює заклад.

У виховному процесі задіяні батьки, вчителі-предметники, класні керівники, 
соціальний педагог, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, 
керівники гуртків, спортивних секцій.

Отже, мета роботи усіх учасників освітнього процесу спрямована на 
виховання дитини-особистості, дитини – громадянина, дитини – патріота, а сама 
система виховної роботи нашої школи – це організований спосіб життя
загальношкільного учнівського колективу, педагогічного колективу з певними
законами, традиціями, з чітко окресленою структурою прав та обов’язків, всі
сторони якої підлягають певним цілям і забезпечують в процесі свого
функціонування досягнення заданого результату. Тобто це і є – оптимальний
простір для життєтворчості особистості

Для створення простору для життєтворчості дитини ми працюємо в різних
напрямках



Напрямки виховної діяльності

• Національно-патріотичне виховання, громадсько-

патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне.

• Превентивне виховання.

• Фізичне виховання.

• Формування здорового способу життя.

• Художньо-естетичне виховання.

• Екологічне виховання.

• Трудове виховання, профорієнтація.

• Підготовка до сімейного життя.



Методи виховання

• Методи формування

свідомості: 

• розповідь; 
• лекція; 
• бесіда; 
• пояснення; 
• диспут; 
• інструктаж; 
• навіювання; 
• дискусія; 
• приклад вихователя

• Методи формування

свідомості:

• розповідь; 
• лекція; 
• бесіда; 
• пояснення; 
• диспут; 
• інструктаж; 
• навіювання; 
• дискусія; 
• приклад вихователя

Методи стимулювання й 

корекції поведінки: 

змагання; 

заохочення; 

покарання;

створення ситуацій успіху

Методи контролю й аналізу рівня

вихованості: 

спостереження; 

анкетування; 

опитування; 

бесіда; 

інтерв’ю



Принципи виховання:

• - Принцип національної спрямованості.
• Принцип культуровідповідності.
• Принцип цілісності.
• Принцип суб’єкт-суб'єктної взаємодії.
• Принцип адекватності виховання до психологічних

умов розвитку особистості.
• Принцип особистісної орієнтації.
• Принцип превентивності.
• Принцип технологізації.
• Принцип гуманізму.
• Принцип урахування вікових та індивідуальних

особливостей.



Функції виховної системи:
• Розвивальна - спрямована на стимулювання позитивних змін

в особистості дитини й педагога, підтримання самовираження
здібностей дітей і дорослих, забезпечення розвитку педагогічного й
учнівського колективів;

• інтегрувальна - сприяє поєднанню в одне ціле раніше
розрізнених і не узгоджених виховних впливів;

• регулювальна - пов’язана з упорядкуванням педагогічних
процесів і їхнім впливом на формування особистості дитини,
учнівського й педагогічного колективів;

• захисна - спрямована на підвищення рівня соціальної
захищеності учнів і педагогів, нейтралізацію впливу негативних
факторів оточуючого середовища на особистість дитини;

• компенсувальна - передбачає створення умов для компенсації
недостатньої участі сім’ї та соціуму в забезпеченні життєдіяльності
дитини, розкритті й розвитку її нахилів і здібностей;

• корекційна - полягає в педагогічно доцільній корекції
поведінки та спілкування школяра для зменшення негативного
впливу на формування його особистості.



Очікувана результативність 

• національно свідома особистість громадянина – патріота
України;

• знання історії, культури, традицій свого народу й країни;

• громадянська й національна свідомість;

• бережливе ставлення до традицій, звичаїв та обрядів рідного
краю

• знання історичного минулого української нації;

• виховання гордості за своїх земляків, славетних уродженців
міста;

• усвідомлення відповідальності перед державою та народом;

• готовність до самореалізації й самостійного життя.



НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ
Любов до батьківщини сумісна з

любов’ю до всього світу. Народ,
набуваючи світла знань, не завдає тим
шкоди своїм сусідам. Навпаки, чим
просвітницькі держави, тим більше
вони повідомляють один одному ідей і
тим більше збільшуються сила та
діяльність всесвітнього розуму
К. Гельвецій.



ТРАДИЦІЙНЕ СВЯТО «ПОСВЯТА В КОЗАЧАТА»



Урочисті лінійки, уроки пам’яті, Марші миру



ДЕНЬ МІСТА



ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ



ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ



ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ



ТУРНІР  ДРУЗІВ ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ



ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ



ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ



ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ



УРОЧИСТА ЛІНІЙКА ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ І 

ПРИМИРЕННЯ



СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ МІКРОРАЙОНУ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ



УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ



ВИХОВНИЙ ЗАХІД «КОЗАЦЬКА СЛАВА УКРАЇНИ»



ВИХОВНИЙ ЗАХІД «МОЯ УКРАЇНА –

НАЙКРАЩА ДЕРЖАВА»



УЧАСТЬ У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНІЙ ГРІ «СОКІЛ 

(ДЖУРА)»



УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ ПАТРІОТИЧНОЇ  ПІСНІ «ПРО 

ДОБЛЕСТІ, ПРО СЛАВУ, ПРО ВІДВАГУ»



УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ ПАТРІОТИЧНОЇ  ПІСНІ «ПРО 

ДОБЛЕСТІ, ПРО СЛАВУ, ПРО ВІДВАГУ» (2019 рік)



СВЯТО ВЕЛИКОДНЯ



Виховний захід «Святий рушник, що мати

вишивала»



Свято рідної мови «Мова – душа народу»



Родинне свято «Ми маленькі українці»



Родинне свято «Хліб – усьому голова»



Спортивний турнір «Вірний син я свого роду –

українського народу»



ПРЕВЕНТИВНЕ 

ВИХОВАННЯ

Немає нічого важчого, як
перевиховати людину,
погано виховану.

Ян Амос
Коменський



ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

СЛУЖБИ У СПАВАХ ДІТЕЙ



ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ



Виховна година «Правила дорожні знати –

про своє майбутнє дбати»



ФІЗИЧНЕ

ВИХОВАННЯ

Ніщо так не виснажує і не

руйнує людину, як тривала

фізична бездіяльність

Арістотель.



ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ



ПЕРЕМОЖЦІ СПАРТАКІАДИ



ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ

Щоб насолоджуватися

здоров’ям, потрібно

працювати над собою

П.Брегг.



УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ 

«МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ’Я»



ВИХОВНА ГОДИНА «ЩО СЛІД ЗНАТИ 

ПРО СНІД»



ХУДОЖНЬО-

ЕСТЕТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ

Мистецтво – пошук

прекрасного в буденному...

Мистецтво — це витвір

людського духу, що надихає

до творчої праці.



МІС-ВЕСНА



КОНКУРС ТАЛАНТІВ СЕРЕД УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ



КОНКУРС ТАЛАНТІВ «ЗІРКОВИЙ НЕБОСХИЛ 

ШКОЛИ»



КОНЦЕРТ ДО СВЯТА НОВОГО РОКУ



СВЯТИЙ МИКОЛАЙ В ГОСТІ ПОСПІШАЄ



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «НАЙРОЗУМНІШИЙ»



ОСІННІЙ ДИВОГРАЙ



ОСІНЬ ЩЕДРА, ОСІНЬ ЗОЛОТА



ЕКОЛОГІЧНЕ 

ВИХОВАННЯ

Природа - це вічне життя,

становлення і рух.

Природа не визнає жартів, вона завжди

правдива, завжди серйозна, завжди

сувора; вона завжди права; помилки ж і

омани виходять від людей.

Природа - творець всіх творців І.Гете.



УЧАСТЬ У МІСЬКОМУ КОНКУРСІ 

ЕКОЛОГІЧНИХ БРИГАД (2017 рік – І місце)



УЧАСТЬ У РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНКУРСІ 

ЕКОЛОГІЧНИХ БРИГАД (2017 рік – ІІ місце)



УЧАСТЬ У МІСЬКОМУ КОНКУРСІ ДРУЖИН 

ЮНИХ ПОЖЕЖНИХ (2017 рік – ІІІ місце)



СВЯТО ЗУСТРІЧІ ПТАХІВ



Виховний захід «Вода – це життя»



ТРУДОВЕ 

ВИХОВАННЯ

Соромно людині, якщо їй радять у

працелюбності наслідувати мурашку,

подвійно соромно, якщо вона цієї поради

не дотримується (Талмуд).



ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ, ВИСАДКА 

ДЕРЕВ



УЧАСТЬ У ЗЕЛЕНІЙ ТОЛОЦІ МІСТА



РОДИННЕ

ВИХОВАННЯ

Виховання людини починається з

його народження; він ще не говорить,

ще не слухає, але вже вчиться. Досвід

передує навчанню Руссо Жан –Жак.



РОДИННЕ СВЯТО «У КОЛІ РІДНОЇ СІМ’Ї»



ВОЛОНТЕРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ

ВОЛОНТЕРИ – ЛЮДИ ДОБРОЇ

ВОЛІ



БЛАГОДІЙНІ ЯРМАРКИ В РАМКАХ 

АКЦІЇ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ»



БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ «СВЯТИЙ 

МИКОЛАЙ - ДІТЯМ»



ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ АВДІЇВКИ



ВИГОТОВЛЕННЯ МАСКУВАЛЬНОЇ 

СІТКИ ВОЇНА АТО



ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ



АКЦІЯ «КРИШЕЧКА»



ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПІДГОТУВАЛА 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №3 

ВИНОКУРОВА ВАЛЕНТИНА 

МИКОЛАЇВНА


