
СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 
П’ЯТЕЦЬКОЇ ЛЮДМИЛИ 
ВОЛОДИМИРІВНИ 



Проблема, над якою 

працюю в системі виховної 

роботи :  

 

«Формування в учнів 

національно-патріотичних 

почуттів, любові до 

ближнього, до свого 

народу» 



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: 

 «Зумій запалити іскорку творчості, 
бажання, навчи працювати точно і 
акуратно - пожнеш подвійний успіх, 
щастя творчої співпраці.  

 Ніколи не зупиняйся на досягнутому, 
бо життя - це процес, тому потрібно 
завжди рухатися вперед» 

 



МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 Передача молодому поколінню 
соціального досвіду, багатства духовної 
культури народу, його національної 
ментальності, своєрідності світогляду і 
на цій основі формування особистісних 
рис громадянина України: національної 
свідомості, розвинутої духовності, 
моральної, художньо-естетичної, 
правової, трудової, фізичної, 
екологічної культури, розвиток 
індивідуальних здібностей, таланту.  



ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 Виховувати в учнів любов до свого народу 

 Виховувати почуття відповідальності  

 Виховувати бережливе ставлення до 
природи 

 Здійснювати правове виховання дітей 

 Сприяти формуванню здорового способу 
життя 

 Формувати толерантність у відносинах 

 Розвивати творчий потенціал 

 Формувати високу художньо – естетичну 
особистість 

 Формувати повагу до оточуючих 

 



ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 Інформаційно-масові (дискусії, 
інтелектуальні ігри, подорожі до джерел 
рідної культури, історії, держави і права, 
створення малюнків).  

 Діяльнісно-практичні групові (екскурсії, 
свята, ігри-імпровізації, огляди-конкурси,).  

 Інтерактивні (Web-спілкування).  

 Діалогічні (бесіда, міжрольове 
спілкування). 

 Індивідуальні (доручення, звіти, 
індивідуальна робота тощо). 

 Наочні огляди дитячої творчості: тематичні 
виставки 



ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ СПІЛКУВАННЯ 



ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

 педагогічна освіта батьків;  

 забезпечення участі батьків у 
життєдіяльності класу;  

 педагогічне управління діяльність 
батьківської ради класу;  

 індивідуальна робота з батьками; 

 інформування батьків про хід і 
результати навчання, виховання. 



СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Школа 

Педагогічний 
колектив  

Медичний 
працівник, 

охорона, 
тех.персонал, 

працівники їдальні  

Заняття за 
інтересами 

Батьківський комітет 

Родина Учень 

Голова 
(староста) 

Господарчий 
сектор 

Сектор веселих і 
кмітливих 

Сектор друзів 
книги 

Сектор культури 
і охайності 

Навчальний 
сектор 

Шукачі пригод 

 



ВИПУСКНИКИ 

 



ВИПУСКНИКИ 

 



ВИПУСКНИКИ 



ВИПУСКНИКИ 



ВИПУСКНИКИ 



НАШ КЛАС 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО 

 СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА 

ТА ДЕРЖАВИ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО 

 СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА 

МИСТЕЦТВА 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕНН ДО СІМ’Ї, 

 РОДИНИ ТА ЛЮДЕЙ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА 

МИСТЕЦТВА 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ 

 ДО ПРИРОДИ 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 



ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ 



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

    Випускник має залишити школу професійно   
визначеним 

  Випускник має прагнути до самоосвіти та 
самовдосконалення. 

  Творчий пошук має стати домінантою 
випускника 

 Випускник повинен стати активним учасником 
суспільно-політичного та культурного життя 
країни 

   Випускник має бути свідомим громадянином, 
патріотом своєї країни.  

 Випускник має свідомо ставитися до свого 
здоров’я та довкілля. 


