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 Освіта, навчання, виховання... Три головні частини педагогічного процесу. Так 

було, так є і так буде. Однак кожна епоха висуває з названої триєдності на перший план 

одну з основних частин, яка в певний історичний момент є визначальною. В 

сьогоднішніх умовах зростає ціна моральної спрямованості здобутих знань. 

За висловом заслуженого учителя України, ветерана війни і праці Петра Щербаня, 

в державі "відбувається процес деморалізації, дебілізації і денаціоналізації сучасної 

молоді, яка втрачає не тільки національне, а й людське обличчя" Тому патріотичне 

виховання молоді, розробка форм та методів його організації, повинна перейти від 

загальних декларацій в площину практичних дій  і в першу чергу у школі. Патріотичне 

виховання передбачає формування у підростаючого покоління основ громадянської 

культури.  Отже, важливою складовою системи патріотичного виховання є 

громадянськість. (слайд 2) 

Сьогодні актуалізувалася проблема громадянського виховання особистості в 

суспільстві. Перед закладами  освіти поставлено завдання: 

– формувати громадянина, найвищою цінністю якого є любов до Батьківщини та 

свого народу.  

Майстерність виховання, на  думку В. Сухомлинського, і полягає в тому, щоб 

громадянське, патріотичне життя починалося для людини з малих років. “Ми домагаємося, – 

писав він, щоб у дитини і підлітка боліло серце за те, що відбувається навколо неї і поряд з 

нею, щоб вона з дитинства пережила, відчула громадянські радощі, громадянські прикрощі ”, 

“щоб кожен вихованець... відчув особисту причетність до долі народу, пройшов урок 

громадського піклування про інтереси народу, перехворів, перестраждав за те, що особисто 

його ніби не стосується ”. 

 Як вказано в педагогічному словнику: (слайд 3) «Громадянськість  – це 

усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави, суспільства і 

почуття відповідальності за їх становище». Звідси, громадянське виховання спрямоване на 

формування особистості, яка відповідально ставиться до власних громадянських 

обов'язків,  усвідомлює, що від її дій залежить як і власне життя, так і доля близьких 

людей, народу і держави. 

В.О. Сухомлинський «справжню громадянськість бачив у моральній відповідальності 

за все, що робиться на рідній землі: непримиренність до недоліків, гаряче прагнення 

боротися за розквіт Вітчизни».  Першочерговою умовою успiшного формування рис 

громадянина педагог вважав органiзацiю емоцiйно насиченого життя школи, розвиток 

громадянської активностi кожного учня.  

На сучасному етапi проблемою громадянського виховання займаються провiднi 

науковцi АПН України. Ними було розроблено проект Концепцiї громадянської освiти в 

Українi, у якому наголошується, що весь освiтнiй процес у навчально-виховних закладах має 

бути насичений рiзними аспектами громадянського виховання.  

Щоб упровадити цю iдею в життя, вчитель сам повинен стати для учнiв взiрцем 

громадянина i патрiота своєї держави. Такому вчителю мають бути притаманнi:  

• визначена, чiтка громадянська позицiя, що базується на повазi до основ 

конституцiйного ладу держави;  

• демократичний стиль педагогiчної роботи — розумiння й сприйняття різних думок i 

точок зору, умiння чути та пiдтримувати власну думку дитини;  

• знання i використання на практицi сучасних iнтерактивних технологiй, що 

передбачає залучення учнiв до творчої участi в освiтньому процесi.  

 



 І тоді головною рушійною силою інноваційної виховної діяльності стане  вчитель. 

Педагог-новатор,  носій конкретних нововведень - той, хто 

• Має творчі здібності; 

• Готовий до пошуку;  

• Ініціативний; 

• Активний; 

• Креативний; 

• Компетентний; 

• Здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні; 

• Враховує індивідуальні, вікові та психофізіологічні особливості учнів. 

•  Хоче відкрити дітям можливості творчого розвитку; 

 Ефективнiсть  його виховної роботи  залежатиме   від вибраних ним технологiй, 

форм i методiв. Прiоритетну роль у своїй педагогiчнiй дiяльностi необхідно  вiдводити 

активним методам i формам, що ґрунтуються на демократичному стилi. 

 Будь-яка творча діяльність вчителя може бути мистецтвом або технологією. 

Мистецтво засноване на інтуїції, технологія - на закономірностях науки. З мистецтва все 

починається, технологією - закінчується,  щоб потім все почалося спочатку. 

     Сьогодні інноваційна виховна діяльність набуває дослідницько-пошукового 

характеру: заступники директорів з виховної роботи, класні керівники, педагоги обирають 

нові виховні програми, проекти, використовують нові прийоми і засоби виховної 

діяльності. 

На жаль, сьогодні вчителі України ще не достатньо володіють сучасними 

формами та методами патріотичного виховання. 

Проведене анкетування вчителів  виявило їх недостатню обізнаність (до 40%) у 

сучасних інноваційних формах та методах патріотичного виховання учнів 1-4-х класів, 

невміння їх використовувати у навчально-виховному процесі початкової школи. Вчителі, 

в основному, називають традиційні усталені форми і методи. У зв'язку з цим перед 

педагогами постає завдання — навчитися мистецтва виховної роботи, оволодіти новими 

технологіями виховного процесу. 
 

1. Наукові засади сучасних виховних технологій 

Аналіз наукової літератури, періодичних педагогічних видань свідчить, що 

останнім часом все рідше вживається поняття «методика», натомість частіше вживається 

поняття «технологія» – педагогічна, освітня, виховна, навчальна…Складається враження, 

що це те саме. Але це не так. Тому нам насамперед потрібно визначитись з поняттями.  

Поняття «технологія» (з грецької techne – майстерність, мистецтво і logos – вчення, 

поняття) в педагогіку прийшло ще в 20-ті роки ХХ століття. Вже тоді воно трактувалося 

по різному. В одному разі – як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку 

організацію навчально-виховних занять, в іншому – як уміння  використовувати 

обладнання,  наочні посібники.  

Науковий термін «технологія виховання» вперше ввів в педагогічну науку 

А. С. Макаренко, а Я. А. Коменський бачив технології в ідеалі як досконалий метод 

виховання. (слайд 4) 

 Освітні технології відбивають загальну стратегію розвитку освіти.  

 

 Педагогічні технології – втілюють тактику реалізації стратегії освіти шляхом 

впровадження моделей управління цим процесом. 



 

 Навчальна технологія – відбиває шлях освоєння конкретного навчального 

матеріалу в межах відповідного предмета, теми, питання.  

 

 Виховні технології – спрямовані на досягнення виховної мети та удосконалення 

педагогічної діяльності. (слайд 5) Вибір виховної технології починається з усвідомлення 

мети та основних завдань виховної роботи закладу, які спрямовані  на:   

1. Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого 

народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в 

процесах державотворення.  

2. Формування політичної та правової культури, виховання поваги до 

Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів 

України.  

3. Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному 

впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.  

4. Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, 

формування національного культу соціально активної, фізично здорової та 

духовно багатої особистості.  

5. Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й 

відповідальності за збереження і примноження природних багатств.  

6. Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, 

пошук його нових форм.  

7. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності 

до самостійного життєвого вибору.  

8. Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до 

усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та 

школи.  

  Розуміючи, що нічого стабільного не буває, особливо в роботі з дітьми, необхідно 

постійно вдосконалювати існуючу систему виховної роботи, вносити щось нове, а від 

чогось відмовлятися. Але найголовніше завдання вчителя – зробити шкільне життя дітей 

насиченим, змістовним, цікавим.  

 Уся система виховної роботи у навчальних закладах середньої освіти має 

базуватися на "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України", програмі, що затверджена наказом  МОН від 31.10. 2011 р. 

Впровадження даної програми розраховано на весь період виховної діяльності з учнями 1-

4, 5-9, 10-11 класів з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних 

особливостей. 

 Зміст виховної діяльності розкривається через виховні орієнтири: 

(слайд 6) 

1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці. 

4. Ціннісне ставлення до природи. 

5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 



 Так, учні 1-4 класів, беручи участь у спільних видах діяльності, вчаться будувати 

свої взаємини з однолітками, входити в колектив ровесників; у них виникає потреба до 

взаємовимогливості та взаємодопомоги. Тому перед педагогом-вихователем постає 

важливе завдання: вирізняти мотиви вчинків, роз'яснюючи дитині їх сутність і 

правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їй можливість емоційного 

"переживання" разом із практичним застосуванням отриманих знань. Слід допомогти 

дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до такою рівня, для якого 

необхідні самостійність у прийнятті рішень, і моральний вибір. 

Науковцями визначені основні недоліки сучасної освітньої системи: 

1. Середня тривалість навчального дня учнів 9-11 класів сягає 14-16 годин. 

2. Тільки 10 % учнів можна вважати відносно здоровими, кожен третій має 

психологічні та нервові відхилення. 

3. Провідним мотивом навчальної діяльності у 70 % є страх отримати погану 

оцінку, виявити себе нездібним в очах товаришів. 

4. Пізнавальний мотив та мотив самореалізації особистості відзначається 

тільки у 4 % учнів. 

Тому пам’ятаймо: 

✓ Якщо діти живуть в умовах постійної критики, вони навчаються засуджувати; 

✓ Якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони навчаються насильства; 

✓ Якщо дитину постійно висміювати, вона навчається зневажати себе;  

✓ Якщо дітей постійно соромлять, вони навчаються відчувати постійну провину 

✓ Якщо діти живуть в умовах толерантності, вони навчаються терпимості; 

✓ Якщо дітей підтримують, вони навчаються впевненості в собі; 

✓ Якщо дітей хвалять, вони навчаються самоповаги; 

✓ Якщо діти живуть в умовах справедливості, вони навчаються бути 

справедливими; 

✓ Якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довіряти; 

✓ Якщо діти живуть з визнанням, вони навчаються дружелюбності. 

      Вони навчаються знаходити любов  

 

2. Сучасні  інноваційні  технології  виховання 

 Технологія виховання – це строго обґрунтована система педагогічних засобів, 

форм і методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного  виховного завдання. 

 Під інноваціями у вихованні  розуміють процес створення, поширення нових 

засобів для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі вирішувалися по-іншому, а 

також пошук оригінальних, нестандартних розв’язань педагогічних проблем: оригінальні 

виховні ідеї, нові виховні технології, форми і методи виховання. 

 Поряд з поняттям інновації у вихованні  вживається  термін «інноваційні виховні 

технології», спрямовані на розвиток  духовних здібностей  учнів. 

 Мета інноваційного виховання спрямована не на засвоєння  учнями  прийнятих  у 

суспільстві  цінностей,  норм,  відношень та  зразків  поведінки,  



а перш за все на розвиток особистості учня, зацікавленості кожної дитини у виявленні 

свого життєвого досвіду, прояву своєї індивідуальності, створення для дітей і дорослих 

ситуацій вибору та успіху, побудові діалогічних  форм спілкування.  

 У різних джерелах можна зустріти різну класифікацію інноваційних виховних 

технологій, та найпоширеніші серед них ці. Проаналізуємо, як вони  використовуються в 

практиці  нашого  навчального закладу. (слайд 7) 

1. Технологія виховання духовної культури школяра 

2. Проектна технологія 

3.  ІКТ – технології 

4. Розвивальне виховання 

5. Ігрова технологія 

6. Колективні творчі справи 

7. Технологія співробітництва 

8. Технологія Інтерактивна акція 

9. Персоніфіковане (індивідуальне) виховання 

10.  Технологія виховання та розвитку дітей за інтересами 

11. Технологія виховання успішної особистості 

12. Виховання на основі системного підходу       

 

Для того, щоб використання інноваційних технологій у виховній роботі класного 

керівника досягло поставленої  мети, давало можливість реалізувати основну мету та 

зміст сучасного виховання, створювало умови для формування активної життєвої  

позиції  необхідно дотримуватися таких рекомендацій: 

•  чітко формулювати мету будь-якого виховного заходу; 

•  ураховувати ступінь підготовленості учнів (що відомо, що невідомо), їх 

організованість, інтереси, вікові особливості, здатність до творчості та 

самостійного мислення; 

•  прорахувати всі можливі наслідки діяльності – дидактичні, психологічні, 

виховні; 

• спланувати діяльність до найменших дрібниць; 

• підготувати методичне забезпечення; 

• завжди створювати ситуацію успіху, щоб вселяти дітям впевненість; 

• теми для діяльності мають бути зрозумілими і простими; 

•  в основі діяльності має бути інтерес, ініціатива; 

• діяльність повинна викликати позитивні емоції, в ній не повинно бути 

одноманітності; 



•  у діяльності не повинно бути сторонніх спостерігачів (важливо залучити всіх 

учнів до активної діяльності); 

•  періодично змінювати технології, комбінувати їх – щоб вони залишалися 

цікавими дітям. 

* Технологія виховання духовної культури школяра 

 Найважливіше завдання учителя у вирішенні проблеми духовно-морального 

виховання полягає у формуванні людини-патріота, людини-громадянина. Уже учень 

початкової школи повинен глибоко усвідомлювати, що наша Батьківщина – це Україна. 

Діти повинні знати все про свою рідну землю, про її звичаї, традиції, національну та 

державну символіку, минуле та сучасне свого краю. Моральний розвиток дитини 

починаться в сім'ї, продовжується в школі і не повинно зупинятися ні на одному 

життєвому етапі. 

Завдання даної технології: 

* формувати людину-патріота, людину – громадянина, що любить свою Батьківщину – 

Україну;  рідну землю;  родину, поважає звичаї та традиції свого народу; національні 

державні символи, минуле і сучасне свого краю, зберігає мовну культуру,  турбується про 

людей похилого віку; менших за себе. 

* виховувати моральні звички, сприяти набуттю соціального досвіду 

Здійснюються через такі форми і методи: 

* бесіди, години спілкування 

*диспути 

* тематичні ранки 

* зустрічі з ветеранами, волонтерами 

* заочні подорожі, екскурсії 

* спортивні олімпіади 

* через спілкування з однолітками та вчителями 

* ІКТ, презентації 

Проектна технологія 

Проектна діяльність – це спеціально організований і самостійно виконаний учнем 

комплекс дій, що завершується результатом,створенням творчого продукту. Щоб 

домогтися такого результату необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і 

вирішувати проблеми, залучати з цією метою знання різних галузей, уміння прогнозувати 

результати і можливі наслідки різних варіантів рішення,встановлювати причинно-

послідовні зв’язки. 

 Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого виховання, що 

враховує у процесі виховання конкретного учня, його вільний вибір, особисті інтереси. 

Тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх застосувати. Щоб досягти таких 



результатів, педагог має знайти розумний баланс між академічними знаннями і 

прагматичними вміннями. 

 Учні при виконанні позаурочних проектів набувають досвіду вирішення реальних 

проблем у майбутньому самостійному житті, що в наш час стає однією із цілей 

соціалізації сучасних підлітків. 

 Основний чинник, який спонукав мене до використання загально-шкільних  

проектів у виховній роботі – це те, що він дозволяє включити в цей процес велику 

кількість учнів та організувати співпрацю вчителів та учнів через активну та творчу 

діяльність. Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння самостійно 

здобувати знання є метою застосування проектних технологій. Що може бути кращим 

для становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної значущості від результатів 

власної діяльності.  

Таким чином, використання проектних технологій у виховній роботі створює 

умови для всебічного розвитку особистості у процесі організації творчої діяльності. 

Успіх упровадження проектної технології залежить від усвідомлення її значення, 

знання й дотримання ними алгоритму проектної діяльності. 

 

* Ігрова технологія    

 

Ігровими технологіями є і: 

• казкотерапія,  

• арт-терапія,  

• технологія «Виховувати – граючи,  грати - виховуючи»,  

• технологія виховання рольовими іграми .  

 Враховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, їхній потяг до 

ігрової діяльності з метою формування усіх компонентів патріотизму дітей даної вікової 

групи використовуються різні види ігор: 

 історичні ігри-подорожі у часі, ігри-мандрівки, спортивні ігри-змагання, ігри-

змагання, свята (наприклад, „Козацькі забави ”), ігри-драматизації „за змістом казок ”, 

навчальні ігри на уроках з виховним навантаженням патріотичного характеру тощо.  

Ігри-вправи на актуалізацію “Я”: Хто у нас в групі найвідповідальніший 

(працелюбність, сміливість)? Кому можна доручити важливу справу? 

Вправи-практикуми: Нащо дітям права? Які обов'язки дітей? Чим відрізняються права 

дорослих і дітей? Що ти будеш робити, якщо ви гралися у великій купі піску, вона 

обвалилася і засипала хлопчика? 

ігри-вправи, в яких дітям пропонують вирішення ситуацій з певним морально-

правовим змістом; 

дидактичні ігри: “Лото настроїв ”, “Підбери почуття ”, “Порівняй героїв казок ”; 

конкурси на найкраще побажання, конкурс подарунків рідному місту, конкурс 

хвальків, чародіїв; 

 

* Персоніфіковане (індивідуальне) виховання 

       (індивідуальні бесіди, доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна     робота 

тощо); 

 Значну увагу приділяємо індивідуальній роботі з учнями. Можна виділити  такі 

основні напрями цієї роботи : 



• вивчення індивідуальних особливостей учнів, створення в класному колективі 

умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, 

задоволення соціально цінних і особистісно значущих інтересів та потреб учнів; 

• вивчення та врахування в роботі стану фізичного та психічного здоров’я учнів; 

• розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного 

колективу; надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адап-

тації до життєдіяльності класу, відносинах з учителем та іншими членами 

колективу навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза 

її межами; 

• профілактична робота з учнями «групи ризику»; 

• взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною та іншими 

службами навчального закладу з метою проектування індивідуальної траєкторії 

розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно корисних ініціатив учнів, 

корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні їх 

особистості; 

• діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня,   лік їхніх 

особистих досягнень. 

 З метою моніторингу індивідуального зростання кожного учня використовують 

1. методи психолого-педагогічної діагностики,  

2.  матеріали медичного та психологічного обстеження учнів, 

3.  індивідуальні характеристики вихованців,  

4.  карти захоплень та інтересів учнів, 

5.  щоденник особистих досягнень учнів, 

6.  разом із вихованцем та його батьками найближчі перспективи розвитку 

дитини, 

7.  індивідуальні консультації та бесіди.   

  * Розвивальне виховання 

 Розвивальне виховання передбачає знаходження і розвиток в дитині можливих 

здібностей. Малюк повинен стати частиною процесу навчання. Батьки зобов’язані 

підштовхнути його до самостійного вивчення якого-небудь нового для нього матеріалу. 

Відповідно з розвиваючим типом виховання, дитина повинна бути розумним, у нього 

повинні бути таланти до чого-небудь. Батькам важливо не забувати, що розвиваючи розум 

і талант у дитини  варто  прищеплювати  так само і норми етики і моралі. 

 Завдання даної технології: 

 Знаходження і розвиток в дитині можливих здібностей та задатків. Відповідно до 

цього ( не кожна) дитина повинна бути розумна і у неї повинні бути таланти до чогось. 

 Через такі форми і методи: 

театралізовані ( інтерактивні) вистави 

Спортивні олімпіади 

Інтелектуально-пізнавальні ігри  (“ Найрозумніший ”) 



Турніри (мистецькі, літературні, спортивні) (Турнір лицарів) 

Майстер-класи ( “ Фенічки ”, “ Писанки “, (“ Серветки “) 

Вікторини 

Презентації (“ Світ моїх захоплень”, “ Таланти нашого класу “)  

Колективні творчі справи 

Колективні творчі справи – це перш за все повноцінне життя учнівського та педагогічного 

колективу і в той же час їх спільна боротьба за покращення навколишнього життя. В 

цьому житті, в цій боротьбі педагоги виступають як старші друзі дітей, діючи разом з 

ними і попереду них.  

 

Завдання даної технології: 

Формувати особистість в процесі роботи на користь інших людей. 

Організовувати певний спосіб життя колективу 

Особливість даної технології: 

 Між вчителем і учнем складаються в процесі діяльності суб”єктивно - об”єктивні 

взаємини, в силу яких і педагог і учень рівною мірою почуваються відповідальними. 

Здійснюємо через такі форми і методи: 

Засоби дружньої виховної турботи (переконання, привчання, дружня 

повага,довіра,схвалення, секретний договір ”) 

Співдружність старших і молодших колективів 

Виховні засоби (колективні творчі ігри, творчі свята, спартакіади) 

Трудові десанти  Акції 

Робота з батьками 

Принципи КТС: без примису, пріоритет успішність учня, право дитини на 

помилку,вільний вибір, власна точка зору) 

 

        Колективна творча справа – це спільний пошук кращих рішень життєво важливих 

завдань спільно з дітьми і дорослими. При організації виховних заходів враховую 

принцип «зміни ролей» і залучення всіх учнів до виконання таких організаційних дій, що 

сприяють їх особистісному розвитку і готують до майбутньої самостійної діяльності. 

Турнір знавців може проводитися за одним профілем або бути комплексним, коли 

кожен тур змагань має свій профіль. 
Наприклад, турнір знавців за участю чотирьох колективів може складатися з таких 

турів-змагань: 
1) знавців математики, 

2) знавців музики, 

3) знавців рідного краю, 

4) знавців медицини. 

Кільцівка пісень - масова гра-огляд, учасники якої по черзі (по колу) виконують 

пісні на обрану тему. 
Правила гри: кожна команда співає тільки один куплет (і приспів) і повинна 

виконувати його відразу ж після попередньої команди. Якщо команда допустила паузу 

більше 3-5 секунд або виконала пісню не на обрану тему, то за рішенням ведучих вона 

вибуває з гри; перемагає та команда, яка останньою виконала пісню на домовлену тему. 

Наради команд з вибору чергової пісні повинні йти так, щоб не заважати співаючим; 

ведучі мають право відсторонити від гри команду за шум «понад норму». 



Спортивні КТС допомагають виробити швидкість, спритність, витривалість, 

наполегливість, сміливість, колективізм і дисциплінованість. Весела спартакіада - кілька 

коротких спортивних змагань, об'єднаних у формі творчої гри. 

Про це  свідчать проведені  акції : 

 «Скажемо чемності – так» 

 « Збережемо первоцвіти»,  

        Проектна діяльність. 

Технологія співробітництва 

Технологія співробітництва виробляє такі прийоми, за яких кожен учень відчуває 

себе особистістю, відчуває увагу вчителя особисто до нього. Це проявляється і в тому, що 

ніхто не образить дитини підозрою у нездатності, всі захищені у своєму класі, у своїй 

школі. 

Технологія співробітництва передбачає, що діти відкрито, довірливо ставляться 

до дорослих – у школі і в сім’ї. Для цього потрібні не єдині вимоги, як прийнято говорити, 

а доброзичливі, товариські стосунки з дітьми. 

Дана технологія ефективно впливає на те, що стирається межа між учителем-керівником 

та учнем-підлеглим, а з’являється можливість допомогти віднайти точки перетину 

інтересів учитель-наставник та учень-партнер. 

 Завдання даної технології: 

Технологія співробітництва виробляє такі прийоми, за яких кожен учень відчуває себе 

особистістю, відчуває увагу вчителя особисто до нього.  

  Дана технологія ефективно впливає на те, що стирається межа між учителем-

керівником та учнем-підлеглим, а з’являється можливість допомогти віднайти точки 

перетину інтересів учитель-наставник та учень-партнер.  

 

Здійснюємо через такі форми, методи, прийоми: 

— Прийом “ Стань учителем(вихователем)” 

— “ Обмін ролями “, “ Даю шанс “ 

— Кооперативне виховання (Це робота кожного окремо,це робота всіх, це взаємодія 

вчителя та учнів) 

— Робота у парах, в групах ( змагальна робота) 

— Індивідуальна робота 

—  

Технологія Інтерактивна акція 

Це низка заходів інформаційно-просвітницького спрямування (наприклад, 

розповсюдження спеціальної літератури,  буклетів, пам'яток, тематичних календарів, 

діяльність яких спрямована на попередження негативних явищ в освітньому середовищі 

тощо). Ці заходи можуть бути як окремим заходом, так і складовою частиною 

тематичного концерту або ігрової програми. Інформаційні матеріали можна 
розповсюджувати в рамках проведення будь-якої з театралізованих форм (на початку або 

після закінчення заходу).  

    Під час  проведення тематичних тижнів, спрямованих на профілактику та запобігання 

формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки 

дітей та підлітків, випускаються та розповсюджуються буклети та пам’ятки: «Безпека в 

Інтернеті», «Закон та ми», «Біле рабство», «Небезпечна іграшка», «Вогонь-друг, вогонь-

ворог», «Безпека в домі», «Первоцвіти» та інші. 

Завдання даної технології: 



Інформаційне  просвітницьке спрямування: для попередження негативних явищ в 

освітньому середовищі розповсюджуються інформаційні матеріали 

Здійснюємо через такі форми, методи, прийоми: 

Розповсюдження спеціальної літератури( буклети, пам'ятки, тематичні календарі: “ 

Безпека в Інтернеті “, “Норми, правила поведінки учнів”, “Наші права, наші обов'язки,” 

Безпека в домі”,  “Небезпечна іграшка “, Першоцвіти”) 

Школа етикету, школа толерантності 

Тематичні виховні заходи (“ Скажемо чемності – Так! “, “ Ні – ліні!” ) 

Тематичні тижні ( “Вогонь – ворог”,  “Виконуй ПДР”, 

Просвітницькі заходи ( “ Великдень “. “ Різдво “, “ Масляна “) 

ІКТ – технології  

 Використання інформаційно-комунікативних технологій у виховному процесі 

стало однією із найпоширеніших технологій.  Про це свідчить проведення … 

 Досить популярною серед вчителів та учнів школи стала така форма роботи  як 

комп’ютерна презентація. Надзвичайно емоційно проходять заходи присвячені  

шевченківським дням, тематичні лінійки, предметні тижні, свята  з використанням  

аудіовізуальних матеріалів та комп’ютерних презентацій.  

 Традиційно проводяться години спілкування, щодо виховання свідомих патріотів, з 

використанням мультимедіа, які допомагають "розбудити" почуття: щирість, співчуття, 

доброту, подив тощо. Класні керівники мають можливість використовувати на виховних 

годинах ресурси шкільної медіатеки або свої розробки. 

  Не можна виховати справжнього громадянина, без виховання любові до 

школи. Кожен шкільний захід розпочинається виступом шкільного хору, який виконує 

шкільний гімн. Адже у школі є своя символіка: конституція школи, гімн та герб школи.    

 

Використання ІКТ – не самоціль, не данина моді.  

Це потреба часу. 

Завдання даної технології: 

Використання ІКТ у виховній роботі дозволяє формувати і розвивати в учнів такі 

компетентності:  

— саморозвиток і самоосвіту;  

— інформаційну, комунікативну культуру; 

— про залученні ППЗ – творчу діяльність. 

—  

 Здійснюємо через такі форми, методи, прийоми: 

     

     КОМП’ЮТЕР 

 

КЛІПИ   КОМПЮТЕРНІ ІГРИ    ППЗ 

ВІДЕО   ТЕСТИ               (педагогічні програмні 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ  ІГРОВІ ПРОГРАМИ       засоби) 

 

Технологія виховання успішної особистості 

Завдання даної технології: 

Виробляти найціннішу людську якість – стійкість у боротьбі з життєвими 

труднощами, страхом. 

Мета даної технології: 



Створити ситуацію успіху для розвитку особистості, дати можливість кожному 

відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили. 

Ситуація успіху досягається тоді, коли дитина сама визнає цей результат як успіх. 

Здійснюємо через такі форми, методи, прийоми: 

Створення різноманітних видів радості, в яких задіяні різні категорії учнів ( надійні, 

впевнені, невпевнені, зневірені) через дитячі обєднання: 

    *Школа лідерів      *Дивосвіт       *Сонячний банк    

      *Добробанк            *Успіхбанк    * Школа успішних 

У 60-70 рр. ХХ ст.. активізується проблема дослідження і вивчення особистості школярів 

із відхиленнями у поведінці в різних аспектах: 

• Психолого-педагогічному; 

• Соціально-правовому; 

• Медичному. 

Причини негативних виявів у поведінці вбачалися тоді в порушенні педагогічних зв’язків 

між школою, сім’єю і громадськістю. 

 

 Значний внесок В. О. Сухомлинського у розв’язання питань педагогічного 

забезпечення корекції девіантної поведінки. 

  В основі цього підходу знання і розуміння дитини, віра, любов і повага до неї, 

бережливе, чуйне ставлення до фізичного, психічного і духовного розвитку, підтримка 

почуття гідності.  

 Тонкий знавець дитячої психології В. О. Сухомлинський стверджував, що перша 

заповідь виховання –  „дати дітям почуття власної гідності.  

 У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що 

вони ні на що не здібні. 

 Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію 

для переборення труднощів, бажання вчитися”. 

 

 Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком 

фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. 

 Головна мета діяльності вчителя – створити ситуацію успіху для розвитку 

особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість 

досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.   

ЗАВДАННЯ 

• Допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання 

труднощів; 

• Дати зрозуміти, що без зусиль в житті нічого не дається, весь час необхідно 

прикладати зусилля. 

 

Технологія „ Створення ситуації успіху ” виробляє найціннішу людську якість – 

стійкість у боротьбі з життєвими труднощами. 

На практиці: 

 «Школа лідерів», учнівське шкільне управління «Світанок», дитяче об’єднання 

«Дивосвіт», «Сонячний банк», «Добробанк» покликаний винагороджувати школярів за 

активну участь у громадському житті школи і міста. Члени «Добробанку» «винаходять» 

власну «валюту» - «ужики», назва яких походить від назви рідного міста. За добрі справи, 

правління «Добробанку» (цю функцію виконує парламент школи) учням на лінійці вручає 

«ужики» номіналом 10, 25, 50 в залежності від якості виконаної роботи.  

 Робота – це участь у конкурсах, допомога пристарілим та самотнім людям, цікава і 

корисна ініціатива, участь у спортивному житті школи, міста тощо. А в кінці навчального 



року, на загальношкільній конференції, як правило після свята Останнього дзвоника, 

правління підводить підсумки роботи за рік. За кількістю  «ужиків» визначає кращого 

учня року, кращого спортсмена, кращого читача і т.п. 

  Можливий  обмін внутрішкільної грошової одиниці (ужиків) на національні 

гривні, в залежності від того скільки їх є у шкільному «Добробанку» (це кошти фізичних 

осіб, кошти вирученні від проведення протягом року виставок-ярмарок своїх виробів, 

проведення акції до Дня святого Валентина тощо). 

 

ВИСНОВКИ 

Виховання на основі системного підходу 

У системі виховної роботи Василя Олександровича Сухомлинського чітко 

визначалася перспектива поступового розширення громадянського бачення світу  – «від сім'ї, 

школи,  села, району, області до горизонтів країни, Батьківщини , проводилися уроки 

громадянськості, вечори “Вчися бути справжнім громадянином ”, дискусії “Можна, не 

можна, можна ”. Отож, В. О. Сухомлинський підкреслював думку про те, що вихованець стає 

громадянином тільки тоді, коли живе долею Вітчизни. 

Педагогічна майстерність педагогів здатна перетворити складні категорії 

громадянського виховання у цілком доступні для дітей поняття. У кожному освітньому 

закладі, безумовно, складаються свої традиції громадянського виховання, але засади його 

реалізації можуть бути спільними для всіх закладів. Адже цілісну особистість патріота-

громадянина формує активна участь дітей у різноманітних видах діяльності.   

 Варто зауважити, що визначені технології не застосовуються окремо у виховному 

процесі, а існують у взаємодії, що підвищує організацію життєдіяльності учнівського 

колективу, пропаганду моральних цінностей, пошук та виконання корисних справ, 

збагачення знаннями про рідний край, національну культуру. 

  Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей дітей, 

виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок 

толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, 

літератури, культури. 

Таким чином, пошук та впровадження членами педагогічного колективу ефективних 

засобів виховання в аспекті інноваційної діяльності  скеровує виховний процес на 

створення системного підходу до організації виховної діяльності та відображає сучасний 

зміст виховання в Україні. 

Педагогічний колектив нашої школи має певний досвід роботи громадянського 

виховання та громадянської освіти. 

 У школі створено власну структуру громадянського виховання. Ця структура, 

доведена   практикою, допомагає вчителям реалізувати досягнення головної мети 

громадянського виховання -  формувати навички найвищого почуття у школярів – 

патріотизм. Це започаткований довготривалий проект з патріотичного виховання « Я – 

дитина України» 

Формула успіху вчителя: 

УВ = Д х І+ ПЯВ х М, 

де УВ — успіх вчителя, Д — досвід, І — інтелект, ПЯВ — позитивні якості вчителя, М — 

майстерність. 

Побажання: 

1. Не втрачайте здатності зацікавити учнів і передбачати результати своєї 

взаємодії з ними. 

2. Не втрачайте креативності, здатності до творчості. 

3. Постійно вдосконалюйте свою педагогічну майстерність. 



4. Вмійте бачити й відчувати кожного учня, давати можливість дитині показати 

свої результати.  

5. Не приховуйте своїх здібностей і можливостей.  

6. Дайте можливість розкритися можливість розкритися здібностям   ваших 

вихованцям. 

Педагогіка стоїть вище всіх наук і творить рівень життя. 

Частиною гуманної педагогіки є «посмішка». 

Посмішка вчителя має бути особливою. Вона живе в серці, і для кожної дитини 

особлива тільки для неї. Щира, добра, тепла, світла, спокійна, йде від серця і пронизана 

любов’ю. 

Посмішка – прояв життя, і яка це буде шкода, якщо вона не викличе посмішку. 

Усміхається Космос – Вічністю. 

Усміхається Небо – Зірками і Веселкою. 

Усміхається Сонце – Променями і Світлом. 

Усміхається Земля – Життям великим. 

Усміхається Христос – Благословенням. 

Усміхається поле – квітами. 

Усміхається людина – вірою. 

Усміхається дитина – сьогоднішнім і минулим. 

Хто усміхається – той живе. 

Потрібно, щоб усміхалася школа. 

Усмішка школи – вчитель. 

Усмішка вчителя – його серце. 

 


