
    СИСТЕМА 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 У 4-Б КЛАСІ 
               КЛАСНИЙ КЕРІВНИК: 

               ШКУРЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА 



ПРОБЛЕМА ВИХОВНОЇ  
СИСТЕМИ КЛАСУ: 

                  
 

 «Формування в учнів національно-    
патріотичних почуттів, любові до 
свого народу, рідної мови, 
традицій народних ремесел»                                                                                   
 



         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»                                                                                        

   
       Отож, збулась моя дитяча мрія:                                                                                                       

Заходжу в клас сьогодні наяву.                                                                                                                             
І бачу очі, сповнені надії,                                                                                                                                               
І світлом цим окриленим живу.                                                                                                           
Хай не міліє знань ясна криниця,                                                                                                                    
Хай засівають ниву сіячі Розумним,добрим, вічним, променистим!                                                  

      В руках у нас – майбутнього ключі! 



          ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

    1. Орієнтаційно-цільовий компонент 
(стратегічна ціль (державна стратегія 
виховної політики, генеральна мета 
виховання; етапи становлення та 
розвитку виховної системи; 
конкретизація цілей виховання 
відповідно до етапів виховання, місце і 
роль класу у виховному просторі 
освітнього закладу) 



   Школа не готує дитину до життя, школа – 
це і є життя дитини. Тут вона оволодіває 
практичними навичками життєтворчості, 
самореалізується у різних видах 
діяльності. Стратегічною метою виховної 
системи у 4-Б класі є створення умов для 
розвитку особистості кожної дитини, її 
життєтворчих компетенцій, виховання 
громадянина – патріота України, здатного 
змінювати на краще своє життя і життя 
своєї країни. 



 
Виховна робота з класним 
колективом побудована на 

принципах: 
      - опори на позитивне в особистості дитини та класному 

колективі;     

      - зв’язку з історією народу, його мовою, культурними та 
народними традиціями, виховання на прикладах видатних 
українців;                                                                      

      - співробітництва з батьками, активного залучення до 
співпраці з педагогічним колективом;                                                                         
- диференціації та індивідуалізації виховного процесу; 

     - врахування фізичного, психічного, соціального, духовного, 
інтелектуального розвитку учнів, стимулювання активності та 
розкриття їх творчої індивідуальності;                                                  
- гуманізації та демократизації виховного процесу;                                                                              
- практичного спрямування виховання. 



           ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

    2. Гносеологічно-аксіологічний 
(змістовий) компонент 
(досягнення стратегічних цілей у 
вихованні через конкретизацію 
завдань у контексті педагогічної 
проблеми, над якою працює 
класний керівник) 



          Завдання, сформульовані для       
реалізації стратегічної мети: 

     - організувати оптимально сприятливий виховний простір у класному 
колективі, в роботі з батьками та з педагогами; 

      - формувати в учнів загальнолюдські й морально-духовні цінності;  
      - формувати в учнів дбайливе ставлення до свого здоров’я і здоров’я 

інших як найвищої цінності; 
      - забезпечити здобуття учнями ключових компетентностей, 

необхідних для самовизначення і соціалізації;  
      - здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів класу; - створити 

умови для особистісного зростання кожного учня (створення «ситуація 
успіху»); 

      - формувати в учнів громадянську свідомість, відповідальність за долю 
Батьківщини; 

      - розвивати в учнів уміння будувати взаємин з іншими людьми, 
природою, суспільством; 

      - співпрацювати в організації учнівського самоврядування школи. 



           ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

     3. Організаційно-
педагогічний 

компонент (педагогічні 
умови ефективності 
виховного процесу) 



 
Педагогічні умови, які 

забезпечують ефективність 
виховного процесу: 

    1. Побудова виховного процесу на засадах 
гуманістичної педагогіки.                                                   
2. Практичне спрямування виховного процесу.                                                                         
3. Сприятливий клімат виховного простору в школі й 
колективі.                                                                

     4. Взаємодія всіх суб’єктів виховної системи, 
характер взаємин між ними.   

     5. Психолого-педагогічний супровід процесу 
виховання.                                                         

     6. Педагогічна освіта батьків                                          
7. Розвиток учнівського самоврядування.                   
8. Рівень підготовки педагогів 



           ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

    4. Практично-діяльнісний 
компонент (стратегії та методи 
виховної роботи, організаційні 
форми – індивідуальні, групові, 
колективні, масові; 
спілкування, тактика та стиль 
діяльності класного керівника) 



 
          Організаційні форми    

діяльності відповідно ціннісних 
орієнтирів виховання: 

     

 

    1. Ціннісне ставлення до себе.                     
Мета: формування вміння 
цінувати себе як носія 
фізичних, духовно-душевних та 
соціальних сил. 



     КОЛЕКТИВНЕ ІГРОВЕ КОЛО СПІЛКУВАННЯ.  
РОЛЬОВІ ІГРИ. 



   2. Ціннісне ставлення до сім'ї, 
родини, людей.                                                                               
Мета: формування 
загальнолюдських та морально-
духовних цінностей, збереження 
сімейних традицій, виховання 
толерантності у взаєминах з 
оточуючими. 



РОДИННІ СВЯТА 



    3. Ціннісне ставлення 
особистості до суспільства і 
держави.                                                      
Мета: формування почуття 
патріотизму, національної 
самосвідомості, 
правосвідомості та культури 
міжетнічних відносин. 



               ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ.  
УРОКИ ПАМ’ЯТІ 



    4. Ціннісне ставлення до праці.                       

     Мета: виховання усвідомлення 
учнями соціальної значущості 
праці, розвиненої потреби в 
трудовій активності, 
ініціативності, формування 
працелюбності як базової якості 
особистості 



                     ВІКТОРИНИ. 

                    БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 



    5.Ціннісне ставлення до природи.                             
Мета: усвідомлення функцій природи 
в житті людини, самоцінності 
природи; почуття відповідального 
ставлення за збереження природи, 
здійснення природоохоронної 
діяльності з власної ініціативи, 
посильного екологічного 
просвітництва. 



ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ 
 “ЖИТТЯ - БЕЗ СМІТТЯ” 



    6. Ціннісне ставлення до мистецтва.                    
Мета: розвиток в учнів здатності 
збагнути та виразити власне 
ставлення до мистецтва, дбайливо 
ставитися до культурних та 
мистецьких надбань людства. 



        ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
           ТАЛАНТІВ 



           ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

     5. Діагностико-
результативний компонент 
(очікувані результати, 
критерії ефективності, 
оцінка й аналіз 
функціонування системи) 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

    - розвиток життєвих компетенцій 
учнів;  

    - успішна реалізація в різних видах 
навчально-виховної діяльності;                                        
- набуття учнями життєвої 
компетентності; 

    - становлення громадянина – 
патріота України. 



       КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ: 

    1. Психологічний клімат в колективі.                      
2. Комфортність кожної дитини в колективі. 
3. Рівень вихованості учнів (за ціннісними 
орієнтирами).                                                                          
4. Рівень згуртованості колективу.                                   
5. Зміст діяльності, емоційна насиченість.   
6. Рівень залучення батьків, громадських 
організації до спільної діяльності.                                
7. Образ класного колективу у виховній 
системі школи. 



     Оцінка і аналіз функціонування системи 
здійснюється через загальне вивчення класного 
колективу (спостереження, бесіди тощо), аналіз 
адаптивних можливостей у 1класі, порівняння 
результатів соціометричних досліджень (1-4 
класи), оцінку участі класу у загальношкільних 
справах, оцінку участі в конкурсах різних рівнів. 
Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити 
висновки, що учні класу мають активну 
громадянську позицію, їм властиві 
доброзичливість, співчуття, милосердя, 
переживання за долю своєї Батьківщини. 
Підвищилася ініціативність дітей у 
загальношкільних справах.   Система виховної 
роботи класу сприяє формуванню в учнів 
загальнолюдських та морально-духовних 
цінностей, надає можливість реалізуватися в 
різних сферах навчально-виховної та соціально-
значущої діяльності, відбувається виховання 
школярів як громадян – патріотів своєї країни. 


