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Виховна проблема, над якою працює 

класний керівник: формування 

загальнолюдських громадянських якостей 

школяра; системний підхід до виховання 

учнів, підготовка їх до життя і праці. 
 
 



Мета виховної роботи: 

формування цілісної особистості, усебічно 

розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота 

з активною позицією, який діє згідно з морально-

етичними принципами і здатний приймати 

відповідальні рішення; інноватора, здатного 

змінювати навколишній світ, розвивати економіку, 

конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя. 



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; 

-    протистояння булінгу. 



ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 

- формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, 

виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе 

ставлення до його культури; 

-формування  моральної активності особистості, чесності, правдивості, 

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, 

терпимості до іншого, готовності допомогти іншим, обов’язковості, 

ввічливості, тактовності; здатності прощати і просити пробачення; 

протистояти виявам несправедливості, жорстокості; 

- формування усвідомлення природи в житті людини, почуття 

особистої причетності до збереження природних багатств, 

відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою;               

 



ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 

 

- виховання особистості, яка має систему елементарних 

мистецьких знань, адекватно сприймає  художні твори, 

здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва: 

- виховання усвідомлення дітьми соціальної значущості праці, 

розвиненої потреби в трудовій активності, формування 

навичок здорового способу життя; 

- формування вміння цінувати себе як носія фізичних, 

духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним 

проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях 

захисту власного здоров’я. 

 



 

 



НАШ КЛАС 

         



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА 

ТА ДЕРЖАВИ 
ВИХОВНА ГОДИНА ДО  

ДНЯ МИРУ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА ТА 

ДЕРЖАВИ 
ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНИХ ГОДИН  

 

  

  

 

  



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА ТА 

ДЕРЖАВИ 
 

 

  



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ ТА ЛЮДЕЙ 

УЧАСТЬ У БЛАГОДІЙНІЙ АКЦІЇ “СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ДІТЯМ” 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

                       ЕКСКУРСІЇ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

                       ЕКСКУРСІЇ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

                       ЕКСКУРСІЇ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

                       ЕКСКУРСІЇ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

 

 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

БІБЛІОТЕЧНІ ЗАХОДИ 

 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

БІБЛІОТЕЧНІ ЗАХОДИ. ЗНАЙОМИМОСЯ З НОВИНКАМИ ЛІТЕРАТУРИ 

 



Участь у конкурсі талантів 

 
         



Ми – проти негативних звичок 

                    



ВИВЧАЄМО ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

         



ВИВЧАЄМО ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

         



         



         


