




Сьогодні наші учні навчаються, а завтра вони
стануть дорослими й “вийдуть у життя”. Щоб
досягти життєвого успіху, людині потрібні не

лише знання з підручників, вона повинна
навчитися бути самостійною, відповідати за свої
вчинки та рішення, уміти захищати свої права. 
Виникає необхідність підтримувати молодь у

процесі її життєвого самовизначення.



Науково-методична проблема
класного керівника

«Формування національної
свідомості, 

патріотичних почуттів учнів
засобами національно-

патріотичного виховання».



Завдання класного керівника
- відкрити, 

захопити і спрямувати
кожного учня на цікавий, 

змістовний особистісно
і суспільно корисний шлях

самовдосконалення.



Впроваджую в систему роботи
конструктивне поєднання:

Інтерактивні
технології

Інтеграція

Особистісно
орієнтовані
технології

Колективні
творчі
справи

Проектні
технології

Індивідуальне
виховання



Свою виховну діяльність будую у відповідності
до наступних ключових ліній:

•ціннісне ставлення до себе;
•ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
•ціннісне ставлення до праці;
•ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави;
•ціннісне ставлення до природи;
•ціннісне ставлення до культури і мистецтва.



В процесі моєї роботи створився певний стиль
відносин з учнями:

• Не забороняти, а направляти.
• Не управляти, а співуправляти.
• Не змушувати, а переконувати.
• Не командувати, а організовувати.
• Не обмежувати, а надавати свободу

вибору.



Одними із активних форм роботи
класного керівника вважаю:

 “Мозковий штурм”
 “Робота в парах”
 Дискусія
 Рольва гра

 “Незакінчені речення”
 Опитування
 Анкетування
 Круглий стіл
 Інтерв’ю

 Метод проектів
 Творча робота



Принципи роботи
класного
керівника

творчість

толерантність

справедливість

Ситуація
успіху

партнерство



У роботі дотримуюсь думки:

Поведінка учня – це дзеркало, у
якому кожен показує своє обличчя



Завдання класного керівника

Навчити жити Навчити
працювати

Навчити жити
разом



Виховна робота, правильно організована
класним керівником, відкриває невичерпні
можливості для постійного вдосконалення
виховного процесу, дає можливість підготувати
підлітка до тих життєвих ситуацій, в яких йому
доведеться діяти в майбутньому, зайняти
притаманне йому місце в людському соціумі, 
долаючи всі можливі перепони, адаптуючись до
умов, що змінюються.





Прийшла до висновку:

Якщо педагог поєднує добро і красу, 
мудрість і вимогливість, ці нероздільні
компоненти, тоді вихованці зможуть проявити
свою особистість, зуміють жити, ідучи дорогою
життя, яка освячена ідеалами гуманізму і
самосвідомості.


