
Виховна система 8-А класу 

 

 

Класний керівник – Скирда 

Світлана Олександрівна 



Метою виховання є формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі 

як громадянин, сім’янин, професіонал.  

Зміст виховання – це 
система 

загальнокультурних і 
національних 
цінностей та 

сукупність соціально 
значущих якостей 

особистості: 

Ціннісне ставлення до себе; 

Ціннісне ставлення до суспільства та 
держави; 

Ціннісне ставлення до людей; 

Ціннісне ставлення до природи; 

 Ціннісне ставлення до 
мистецтва; 

Ціннісне ставлення до 
праці; 



Формування 
національної 
свідомості, 
любові та поваги 
до Батьківщини 

Прищеплювання 
шанобливого 
ставлення до 
мови, культури, 
здобутків 
українського 
народу 

Виховання 
духовної культури 
особистості  

Знання прав, 
свобод та 
обов’язків 
громадянина 
України 

Формування 
творчих 
здібностей 

Розвиток 
індивідуальних 
здібностей та 
талантів 
молоді 

Формування 
екологічної 
культури 
особистості 

Забезпечення 
повноцінного 
фізичного 
розвитку, охорона 
та зміцнення їх 
здоров’я 

Формування 
громадянської 
відповідальності 



 

Співпраця класного керівника 

з учасниками виховного 

процесу • Діти 

• Батьки 

Сім’я 

• Адміністрація 

• Соціальний педагог  

• Педагог-організатор 

• Практичний психолог 

• Медсестра 

• Технічні працівники 

 

Школа  

• «Прометей» 

• Музична школа 

• Танцювальний гурток 
«Орхідея» 

• ДЮСШ №№ 1-2 

• Басейн «Нептун» 

• Художня школа  

Позашкільні 
заклади 
освіти 



Результативна система 

виховання ґрунтується на:  
1. Концепції виховної системи школи, 

держави.  

2. Індивідуальному підході до кожного учня, 

врахуванні вікових та психологічних 

особливостей.   

3. Врахуванні індивідуальних особливостей 

формування та функціонування колективу. 

4. Компетентності педагогічного колективу, 

який співпрацює з учнями.  

5. Тісній співпраці із батьківським колективом.  

 

 



Ціннісне ставлення до праці 

Відвідування майстер-

класу у Львівській 

шоколадній майстерні 



Відвідування Музею 

авіації у м. Кременчуці 



Ціннісне ставлення  

до природи 

Участь у лінійці присвяченій 

вшануванню пам’яті 

жертвам аварії на ЧАЕС 



 Ціннісне ставлення до себе 
Участь у конкурсі 

плакатів 

присвяченому Дню 

здоров’я 



Виховна година  

«Твій друг – дорожній рух» 



Ціннісне ставлення  

до культури і мистецтва 
Участь у спортивному змаганні 

«Козачата». Назва команди - «Орли» 



Участь у Благодійному турнірі 

з боулінгу 



Ціннісне ставлення  

до сім’ї, родини, людей 
Участь у святкуванні 

Нового 2018 року ! 



Участь у Акції 

милосердя 

 «Від серця  

до серця» 



Участь у Благодійному 

ярмарку присвяченому збору 

коштів на потреби дітей з 

вадами серця 



Участь у конкурсі  

соціальних відеороликів 

«Разом за добро» 



Ціннісне ставлення  

до суспільства і держави 

Участь у конкурсі 

плакатів присвяченому 

Дню міста Кременчука 



Виховна година «День 

свободи і гідності »  



Участь у лінійці з 

нагоди 

святкування Дня 

Європи в Україні 



Виховна година  

«Моє рідне місто Кременчук» 



Екскурсії до м. Запоріжжя, 

Умані, Яремче, Буковель 



Участь у 
міських 
творчих 

конкурсах 

Участь у 
міських  

спортивних 
змаганнях 

Участь у 
благодійних 
ярмарках 

Допомога 
при 

соціальних 
акціях 

Прибирання 
території 

Спортивне 
життя 


