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ПЕРЕД ЗАКЛАДАМИ  ОСВІТИ ПОСТАВЛЕНО ЗАВДАННЯ:

Формувати громадянина,

найвищою цінністю якого є любов до 

Батьківщини та свого народу



У ПЕДАГОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ:

Громадянськість– це усвідомлення кожним громадянином своїх прав і

обов’язків щодо держави, суспільства і почуття відповідальності за

їх становище.

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 й ефективну

організацію навчально-виховних занять, що нагадує виробничу

технологію; в іншому – як уміння оперувати навчальним і

лабораторним обладнанням, використовувати наочні посібники.

Технологія виховання – це строго обґрунтована система педагогічних

засобів, форм і методів, їх етапність, націленість на вирішення

конкретного виховного завдання.



ТЕХНОЛОГІЇ   В   ІДЕАЛІ  - ДОСКОНАЛИЙ МЕТОД 

ВИХОВАННЯ     (Я.А.КОМЕНСЬКИЙ)

 Освітні технології відбивають загальну стратегію розвитку

освіти.

 Педагогічні – 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 – відбивають систему конкретних засобів

впливу на школяра, учнівський колектив на науковій основі і

спрямовані на досягнення виховної мети та удосконалення

педагогічної діяльності.



МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЗАКЛАДУ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА:

 Формування в учнів національної свідомості,патріотизму, 

любові до свого народу, до України

 Формування  виховання поваги до Конституції України,  

державної мови та державних символів України 

 Забезпечення духовно-морального розвитку учнів

 Впровадження в  свідомість переваг здорового способу 

життя

 Формування в учнів екологічної культури

 Формування в учнів основ естетичної культури, організації 

дозвілля учнів, пошук його нових форм

 Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні

 Активізація роботи учнівського самоврядування



ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ 

ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ: 

.
 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



НАЙПОШИРЕНІША КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТАКА:

 Технологія виховання духовної культури школяра

 Проектна технологія

 ІКТ – технології

 Розвивальне виховання

 Ігрова технологія

 Колективні творчі справи

 Технологія співробітництва

 Технологія Інтерактивна акція

 Персоніфіковане (індивідуальне) виховання

 Технологія виховання та розвитку дітей за інтересами

 Технологія виховання успішної особистості

 Виховання на основі системного підходу      



ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 

ШКОЛЯРА
 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



ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ

Завдання даної технології:

Навчити дітей самостійно мислити, знаходити і 
вирішувати проблеми, залучати до цього свої знання 
різних галузей, вміти прогнозувати результати роботи

Мета:

Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння 
самостійно здобувати знання.

Здійснюємо через такі форми і методи:

 Самоорганізацію учнів для ведення будь-якої діяльності

 Співробітництво учнів з вчителем

 Саморозвиток особистості ( вміння представляти і 
публічно захищати результати своїх досліджень і свою 
думку)



ІКТ - ТЕХНОЛОГІЇ

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)



РОЗВИВАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

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 “) 



ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ

Це метод психотерапевтичного впливу на дітей

Ігровими технологіями є :

 казкотерапія, 

 арт-терапія, 

 технологія «Виховувати- граючи , грати- виховуючи», 

 технологія виховання рольовими іграми

Здійснюємо через такі форти і методи:

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

 ігри-змагання, свята (наприклад, „ Козацькі забави ”),

• ігри-драматизації „ за змістом казок “

• *Ігри-вправи на актуалізацію “Я”

• *Вправи-практикуми: Нащо дітям права? Які обов'язки дітей? 

• *дидактичні ігри: “Лото настроїв ”, “Підбери почуття” 

• *конкурси на найкраще побажання, конкурс подарунків рідному місту, 
конкурс хвальків, чародіїв;

• *Гра станціями (квест)  “Пошуки скарбів”

• * Флеш-моб “Хай завжди буде сонце!”



КОЛЕКТИВНІ ТВОРЧІ СПРАВИ
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)



ТЕХНОЛОГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

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

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 “)



ПЕРСОНІФІКОВАНЕ (ІНДИВІДУАЛЬНЕ) ВИХОВАННЯ

Завдання  даної технології:

• 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;

Здійснюємо через такі форми і методи:
• індивідуальні бесіди, доручення, творчі завдання, звіти,

• індивідуальна робота

• методи психолого-педагогічної діагностики,

• матеріали медичного та психологічного обстеження учнів,

• індивідуальні характеристики вихованців, 

• карти захоплень та інтересів учнів,

• щоденник особистих досягнень учнів,

• разом із вихованцем та його батьками найближчі перспективи 

розвитку дитини,

• індивідуальні консультації та бесіди. 



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



ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Через систему методів виховного впливу складаються свої традиції 

громадянського виховання в закладі.

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 зокрема і започаткований довготривалий проект з патріотичного

виховання “Я - дитина України»

Здійснюємо його  через такі форми, методи, прийоми:

ситуаційно-рольова гра, гра-бесіда, гра-мандрівка, оформлення 

альбому, усний журнал, екскурсія, конкурси, демонстрація, 

розповідь,інсценізація, вікторина,   групова справа, школа 

ввічливості, уявна подорож,  хвилини з мистецтвом, година 

спостереження,  година милування тощо.



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:

 Не втрачайте здатності зацікавити учнів і передбачати
результати своєї взаємодії з ними.

 Не втрачайте креативності, здатності до творчості.

 Постійно вдосконалюйте свою педагогічну майстерність.

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

 Не приховуйте своїх здібностей і можливостей.

 Дайте можливість розкритися можливість розкритися
здібностям ваших вихованцям.



ЧАСТИНОЮ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ Є «ПОСМІШКА»

 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.


