
СИСТЕМА ВИХОВНОЇ 
РОБОТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 
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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. 



1. 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. 

 



2. Завдання виховної системи Кременчуцької 

загальноосвітньої школи №3: 
 

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

 



3. 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. 
• -  



4. Методи виховання 

• Методи формування свідомості:  
• розповідь;  
• лекція;  
• бесіда;  
• пояснення;  
• диспут;  
• інструктаж;  
• навіювання;  
• дискусія;  
• приклад вихователя 
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Методи стимулювання й корекції 

поведінки:  
змагання;  
заохочення;  
покарання; 
створення ситуацій успіху 

Методи контролю й аналізу рівня 

вихованості:  

спостереження;  
анкетування;  
опитування;  
бесіда;  
інтерв’ю 



5. 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. 

 



6. 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. 

 



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» 



СВЯТО ВЕЛИКОДНЯ 



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 



ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ  
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 



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 ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 



КОНКУРС ТАЛАНТІВ 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 



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 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ  

І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 

ВИНОКУРОВА ВАЛЕНТИНА 

МИКОЛАЇВНА 


