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  Виховання – це насамперед людинознавство.                             

  Без знання дитини – її розумового розвитку, мислення, інтересів,                                                                                   

захоплень, задатків, нахилів – немає виховання.                                                 

    Василь Сухомлинський  

 

          Виховна робота в класному колективі складна й різноманітна : це виховання в процесі 

навчання, виховання в суспільстві і колективі, сім’ї та школі, це самовиховання  і 

перевиховання, це різноманітна виховна робота в процесі праці, грі, спілкуванні, суспільної 

діяльності, самотворчості  і самоврядуванні.   

         За підсумками I навчального півріччя 2020 - 2021 н.р. в 1 класі НУШ, що навчається за 

новим Державним стандартом, за Програмою Савченко О.Я., клас успішно подолав перші 

труднощі адаптаційного періоду, почав діяти як цілісний колектив. В класі навчається 26 

учнів, з них – 12 дівчат й 14 хлопчиків, кожен має свої особливості відповідно до здібностей, 

суспільних та власних інтересів, створення мікроклімату, який сприяв би творчому розвитку 

кожної дитини й формуванню класного колективу.  

          Виховна робота в класі спланована відповідно до Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року, яка схвалена МОН України. На початку навчального року були поставлені такі 

завдання – допомогти дітям адаптуватися до шкільного життя, зробити перші кроки на 

шляху об’єднання дитячого колективу, навчити самостійності в різних видах діяльностей та 

практик, що передбачені вимогами й рекомендаціями НУШ.  

             



        Діти з радістю й активно беруть участь в щоденному ранковому колі, яке 

налаштовує дітей на дружні взаємовідносини. Метою ранкових зустрічей є 

виховання соціальної активності особистості, розкриття та реалізації власної 

індивідуальності, закладених природою здібностей та нахилів.                              Для 

реалізації цілей і завдань виховання дібрані такі виховні технології, як обговорення 

в ранковому колі «Я – школяр», «Правила дружби», «Як безпечно переходити 

вулицю», «Наша Батьківщина», «Святий Миколай до нас завітай», «Зимові свята в 

Україні». Діти взяли участь у благодійній акції «Від серця до серця».          

           В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Робота з ними 

включає в себе індивідуальні бесіди, консультації, анкетування. Діти, які 

навчаються за принципами «Нової української школи» - зовсім інші. Вони стали 

школярами, із задоволенням йдуть щоранку до школи, легко спілкуються один з 

одним та дорослими, що їх оточують у школі. 



Мета.  

      Формування  у дітей навичок самостійної діяльності, соціальної відповідальності, 

здатності відчувати, розуміти себе та іншу людину; формування в учнів позитивного 

ставлення до школи.                                           

     Основні  завдання  виховної  діяльності  в  1  класі                                       

1.Створити умови для успішної адаптації дітей до шкільних умов, зниження шкільної 

тривожності. 

2.Формувати інтерес до процесу та змісту навчальної діяльності .  

3.Створити умови для розвитку моральних якостей особистості.  

4.Формувати комунікативні навички, працювати над створенням учнівського колективу.  

5.Створити умови для розкриття творчого потенціалу дітей.  

6.Формувати у дітей бережливе ставлення до природи, поглиблювати знання з екології.  

7.Прищеплювати любов до праці, бережливого ставлення до шкільного та класного 

майна.  

8.Формувати основи національних та загальнокультурних цінностей, толерантного 

ставлення до інших членів суспільства. 

 







 



 





 



 



 



 



 



 


