
Рекомендації щодо структури  

та змісту плану роботи класного керівника 

 

 

       Планування класного керівника здійснюється у відповідності до наказу 

Міністерства освіти і науки від  30.10.2011№   1243 «Про затвердження 

«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України». 

       Структура плану  роботи класного керівника може включати такі 

розділи: 

 Аналіз виховної роботи за минулий рік. 

 Цілі та завдання виховної діяльності. 

 Психолого-педагогічна характеристика класу. 

 Основні напрями діяльності та справи класного колективу. 

 Індивідуальна робота з учнями. 

 Робота з батьками. 

 Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі. 

 

До розділу «Аналіз виховної роботи за минулий рік».  

 

       Аналіз реалізації цілей та виконання завдань (оцінюється ступінь до-

сягнення мети, визначеної у плані виховної роботи за минулий період).  

       Аналіз основних подій і педагогічних ситуацій (аналіз, оцінювання, облік 

результатів).  

При цьому необхідно враховувати: 

 

Позитивні аспекти проведеної 

справи (що вдалося реалізувати і 

завдяки чому) 

Негативні аспекти проведеної 

справи (що не вдалося реалізувати і 

чому) 

Що вдалося в змісті, формі та 

способу організації спільної 

діяльності, як проведені заходи 

сприяли розвитку особистості учня, 

колективу, у вирішенні яких проблем 

удалося досягти результатів;  

що нового вдалося отримати у 

результаті підготовки, проведення та 

підведення підсумків спільних справ. 

 

   Що не вдалося, хто не зміг - 

справитися зі своїми дорученнями, 

які педагогічні та організаційні 

завдання не вдалося вирішити; 

які проблеми можуть 

загостритись у найближчий час, 

проявитися у перспективі. 

  

 

Успішному проведенню аналізу сприяють колективний аналіз 

життєдіяльності, який передбачає активну участь в аналітичній роботі усіх 

суб’єктів виховного процесу: педагогів, учнів, батьків, партнерів класу.  

Можна виділити такі форми колективного аналізу: усне опитування, 

анкетування, заповнення «відкритої сторінки думок», випуск різноманітних 



інформаційних листів (презентацій,  фотогазет, стіннівок, створення відео 

фільму «Справи минулого року», різноманітні форми колективного творчого 

аналізу (усний журнал, «жива газета», «телепрограма» тощо), огляд 

досягнень, самоатестації колективу, класні збори, присвячені підведенню  

підсумків роботи протягом року. 

Орієнтовна програма аналізу виховної роботи у класі та  алгоритм 

проведення аналізу додаються (додаток 1). 

 

До розділу «Цілі та завдання виховної діяльності». 

Важливим є визначення цільових орієнтирів виховної діяльності 

педагога. Головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої 

особистості. Обираючи мету, класні керівники повинні опиратися на 

підсумки індивідуальної та колективної аналітичної діяльності та 

спроектовані портрети учня і класу, а також дотримуватись вимог, які 

висуваються до цільових орієнтирів виховної діяльності, а саме: 

1) бути спрямованими на розвиток особистості дитини, формування 

його інтелектуального, морального потенціалів, оволодіння учнями цілісною 

системою знань про оточуюче середовище, практичними уміннями і 

навичками, способами творчої діяльності, прийомами і методами 

самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе і 

навколишньої соціальної та природної дійсності; 

2) узгоджуватися із інтересами та ціннісними установками членів 

класної спільноти, відповідати особливостям колективу класу і умовам його 

життєдіяльності; 

3) забезпечуватися необхідними ресурсами для їхньої реалізації; 

4) бути конкретними, чітко і ясно сформульованими; 

5) сприйматися такими, яких складно, але можливо досягнути; 

6) бути гнучкими, тобто придатними до коригування; 

7) піддаватися діагностуванню. 

У плані роботи класного керівника поряд з цілями формулюються і 

завдання, вирішення  яких дозволяє досягти поставленої мети. 

 

Орієнтовні завдання виховної роботи додаються (додаток 2) 

  

До розділу «Психолого-педагогічна характеристика класу». 

 Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості 

учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності; 

розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може використати Орієн-

товні питання для складання характеристики класу(додаток 3). 

 

 

  

 

 

 



До розділу «Основні напрями діяльності та справи класного колективу».  

 Відповідно до результатів, отриманих у процесі аналітичної діяльності,  

та на основі сформульованих цілей і завдань виховної роботи класний 

керівник складає програму виховання класу. 

 Важливо передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних 

справах, водночас визначити як пріоритетний той вид діяльності, що 

якнайкраще вплине на розвиток особистості учнів та забезпечить 

неповторність класного колективу. Вибираючи форми  роботи, 

рекомендовано віддавати перевагу тим справам, які вибрані учнями та 

батьками під час колективного планування.  

 Важливо правильно визначити терміни виконання завдань і 

відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний розподіл 

часу і сил членів класної спільноти дасть змогу підвищити ефективність 

виховної діяльності. 

        Форми та теми виховної роботи з класом обирати відповідно до 

програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України». 

  

Перелік форм роботи додається (додаток 4) 

 

 

До розділу «Індивідуальна робота з учнями». 

 Діяльність класного керівника спрямовується на створення у класі 

сприятливого середовища для формування особистості учнів, педагогічне 

проектування та забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учня, по-

шук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу 

на кожного школяра. 

 Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника з уч-

нями є: 

     вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу 

їх розвитку; 

     встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; 

     створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реальних і 

потенційних можливостей учнів, задоволення соціальне цінних і особистісно 

значущих інтересів та потреб учнів; 

     вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та со-

ціального 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» (дітьми, які 

виховуються у дисфункційних сім’ях, схильні до правопорушень, вживають 

наркогенні речовини); 

 У плані класний керівник може передбачити такі форми, прийоми й 

методи:  психолого-педагогічна діагностика учня, вивчення матеріалів 

медичного та психологічного обстеження учнів, складання індивідуальних 

характеристик вихованців, оформлення карти захоплень та інтересів учнів, 

їхніх батьків, ведення щоденника особистих досягнень учнів, визначення 

разом із вихованцем та його батьками найближчих перспектив розвитку, 

індивідуальні консультації та бесіди, педагогічний консиліум. 

 

Додаємо перелік вправ для індивідуальної та групової роботи з учнями 

(додаток 5). 

 

До розділу «Робота з батьками».  

Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця класного 

керівника з батьками, оскільки саме сім’я значно впливає на процес розвитку 

особистості дитини. Тому важливе і відповідальне завдання вчителя  - 

зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Вирішення 

даного завдання можливе за умови, якщо у плані роботи будуть відображені 

наступні напрями діяльності класного керівника з батьками: 

вивчення сімей учнів, яке дозволить вчителю краще пізнати дітей та їх 

батьків, зрозуміти стиль життя сімей, ознайомитись з домашніми умовами 

розвитку особистості дитини. Цей розділ відображається у плані роботи 

такими формами, як відвідування сімей учнів, анкетування, написання творів 

про сім’ю, конкурс творчих робіт «Моя сім’я», тестування, педагогічні 

майстерні, ділові ігри з батьками, формування банка даних про сім’ю та 

сімейно-родинне виховання; 

педагогічна просвіта батьків, яка планується у відповідності з 

віковими особливостями дітей, цілями та завданнями навчально-виховного 

процесу, конкретними проблемами, що виникають у ході спільної діяльності 

вчителя і батьків. Класний керівник включає у план лекції з педагогіки, 

психології, правознавства, етики, фізіології та гігієни; батьківські збори, 

тематичні консультації; педагогічні практикуми з розгляду різних ситуацій 

виховання дітей в сім’ї і школі; огляд популярної педагогічної літератури для 

батьків, обмін досвідом виховання дітей у сім’ї, день відкритих дверей тощо; 

забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу, 

яке здійснюється класним керівником за допомогою залучення їх до 

спільного планування виховної роботи в класі, колективні творчі справи; 

свята, вечори, концерти, КВК; відвідування театрів, виставок, бібліотек; 

прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт; дні 

здоров’я; допомога у ремонтних роботах та естетичному оформленні класної 

кімнати, участь у обладнанні кабінету, організації міні-гуртків і клубів; 

педагогічне керівництво діяльністю батьківської ради клас: вибір 

батьківської ради, допомога у плануванні та організації її діяльності, робота з 



сім’ями, які потребують педагогічної допомоги, установлення зв’язків з 

шефами, громадськістю; 

індивідуальна робота з батьками, яка дозволяє встановити 

безпосередній контакт з кожним членом сім’ї учня, досягти взаєморозуміння 

щодо пошуку шляхів впливу на розвиток особистості дитини. Це 

індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив та засобів 

розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення; 

інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і 

розвитку учнів, яке здійснюється класним керівником за допомогою 

тематичних та підсумкових батьківських зборів, індивідуальних 

консультацій, перевірки щоденників учнів, складання карт розвитку дітей, а 

також таблиць результатів їх навчальної діяльності, ведення щоденників 

спостережень за процесом розвитку учня або зошитів їх досягнень. 

 

 

До розділу «Вивчення стану та ефективності виховного процесу в 

класі». 

 Вивчення може проводитися за напрямами: 

 а) розвиток особистості учнів; 

 б) формування класного колективу; 

 в) рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу. 

 Під час дослідження процесів, що відбуваються в класі, класному ке-

рівнику необхідно звернути увагу на такі важливі аспекти життя колективу, 

як: 

 організація соціально значущої спільної діяльності; 

 наявність пріоритетного (домінуючого) виду діяльності; 

 активність і самореалізація учнів у спільній діяльності; 

 стан емоційно-психологічних відносин; 

 стан ділових відносин; 

 наявність зв’язків з іншими групами та окремими індивідами; 

 розвиток учнівського врядування. 

 У ході діагностичної діяльності вчитель може використовувати різно-

манітні прийоми та методи: педагогічне спостереження, соціологічне опи-

тування (бесіду, інтерв’ю, анкетування), тестування, створення педагогічних 

ситуацій, методи експертного оцінювання, індивідуального і групового 

самооцінювання,  вивчення продуктів творчої діяльності учнів тощо. 

 У технологічний арсенал класного керівника можна включити такі діаг-

ностичні засоби: ігри «Лідер», «Кіностудія», «Подорож морем захоплень»; 

тести «Розумне про життєвий досвід», «Задоволеність учнів шкільним 

життям», «Задоволеність батьків роботою навчального закладу»; анкету 

«Який у нас колектив»; конкурс малюнків «Я у своєму класі» тощо. 

  
 

                                                                                              Додаток 1 

 



Програма аналізу виховної роботи у класі 

 

1. Аналіз ефективності визначення цілей та планування виховного про-

цесу в класі в минулому році. 

1.1. Результати виконання виховних завдань минулого року. 

доцільність їх постановки, дієвість ідей, що використовувались під час 

планування. 

1.2. Правильність вибору основних напрямів, змісту, форм і методів 

роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяль-

ності та спілкування. 

2. Аналіз розвитку учнів класу. 

2.1. Рівень вихованості учнів, особливості їх морально-етичного, есте-

тичного, інтелектуального та фізичного розвитку (вказати, які чинники 

найбільше вплинули на ці процеси). 

2.2. Розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей учнів, які 

виявляються в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій та іншій 

діяльності. 

2.3. Рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їхня успішність (бажано 

порівняти з результатами минулих років). 

2.4. Зміни у мотиваційно-споживчій сфері (динаміка навчальних мо-

тивів, мотивів участі у життєдіяльності класу, навчального закладу, прояви 

«нових» потреб учнів тощо). 

2.5. Сформованість в учнів потреби займатися самовихованням. 

2.6. Зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури 

спілкування, правової, інтелектуальної, художньої, екологічної, фізичної 

культури, культури сімейно-родинних відносин, економічної культури та 

культури праці; адаптованість до сучасного життя; розвиток самостійності, 

уміння благотворно впливати на соціум; формування культури життєвого 

самовизначення). 

2.7. Успіхи та досягнення учнів класу, їхні особисті досягнення, прояв 

їхніх індивідуальних особливостей. 

2.8. Учні «групи ризику» (їхні індивідуальні особливості, запити, 

мотиви вчинків, вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш 

дієві форми роботи з ними; завдання щодо виховання цих учнів та корекції 

їхньої поведінки; прогнозування соціалізації цих учнів у майбутньому). 

3. Аналіз динаміки соціального розвитку учнів. 

3.1. Особливості відносин учнів класу із соціумом, що їх оточує, 

найбільш помітні зміни у цих відносинах, що відбулися протягом минулого 

навчального року. 

Які чинники (умови) особливо вплинули на ці зміни. 

3.2. Основні ціннісні орієнтації учнів класу, особливості їхнього став-

лення до людей, праці, навчання, навчального закладу, класу тощо. 

3.3. Зміна кола найбільш значущих учнів класу. Хто для них є (стає) 

найбільш значущим. Якою мірою найближче соціальне оточення (батьки, 



однокласники), заняття в гуртках, секціях та інших об'єднаннях впливають на 

процес соціалізації учнів та його результати. 

3.4. Хто і що впливає на розвиток особистості учня, на формування 

його особистісних якостей, творчих здібностей і талантів. 

3.5. Яку роль у соціальному розвитку учнів відіграє класна спільнота. 

4. Аналіз розвитку колективу класу. 

4.1. Соціально-психологічний мікроклімат у класі. Які чинники (люди, 

умови) впливають на його створення? Особливості морально-психологічного 

клімату в класі: характер взаємовідносин учнів (тактовність, ввічливість, 

увага та повага один до одного, особливості стосунків хлопців та дівчат, 

доброзичливість, колективізм почуття взаємної турботи тощо); домінуюче 

ставлення учнів до вчителів, навчального закладу, особливості спілкування у 

класному колективі. 

4.2. Соціометрична, рольова та комунікативна структури класу, рівень 

розпитку колективних взаємовідносин і колективної творчої діяльності, 

ступінь залучення учнів до життєдіяльності класу, процесу планування, 

організації та аналізу спільної діяльності. 

4.3. Розвиток громадської активності учнів (ступінь їхньої 

ініціативності, творчості, організованості, самостійності, участі у 

самоврядуванні класу). 

4.4. Зміни складу класу, які відбувалися протягом року, індивідуальні 

особливості «нових» учнів, їх адаптація та інтеграція у класний колектив. 

4.5. Особливості громадської думки класу, вплив колективу на інтереси 

та поведінку окремих учнів. Хто (що) найбільше впливає на громадську 

думку класу. 

5. Аналіз організації виховного процесу в класі та визначення ефектив-

ності виховної роботи класного керівника. 

5.1. Що зі змісту виховних заходів було найкраще сприйнято учнями? 

У яких справах вони брали участь із найбільшим задоволенням? У яких про-

явили себе активними організаторами? А до яких залишились байдужими? У 

яких були пасивними? Чому? 

5.2. Наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому 

навчальному році? 

5.3. Яка діяльність позитивно вплинула на формування в учнів свідомої 

дисципліни та відповідального ставлення до навчання й праці? 

5.4. Які методи, форми роботи та засоби її організації найбільш пози-

тивно вплинули на розвиток учнів? 

6. Аналіз участі учнів класу у життєдіяльності навчального закладу. 

6.1. Основні мотиви участі учнів класу в загальношкільних заходах, 

ступінь їх зацікавленості в життєдіяльності навчального закладу, активність і 

результативність (в контексті розвитку особистості школярів) участі членів 

класного колективу у загальношкільних справах. 

6.2. Участь учнів класу в шкільному самоврядуванні, організаторській 

діяльності, роботі шкільних гуртків, клубів та інших об'єднань, вплив цієї 

діяльності на виховання і розвиток особистості учнів. 



7. Аналіз педагогічної взаємодії учнів класу з батьківським активом. 

7.1. Частота і характер контактів із сім'ями учнів. 

7.2. Зміна ставлення батьків до навчального закладу протягом навчаль-

ного року. 

7.3. Вплив батьків учнів на виховну діяльність класу (формулювання 

соціального замовлення, висування вимог до змісту й організації педаго-

гічного процесу, планування та проведення класних справ і заходів). 

7.4. Результативність педагогічної просвіти батьків та інформування їх 

про хід і результати навчально-виховного процесу (залежно від змісту і форм 

його організації). 

7.5. Результативність організації батьківських зборів у класі. 

7.6. Ефективність індивідуальної роботи з батьками. 

7.7. Особливості взаємодії з батьківським активом (батьківським акти-

вом навчального закладу, радою батьків класу). 

7.8. Результати педагогічних спостережень за вихованням у сім'ях 

учнів класу, участю батьків у підготовці дітей до сімейного життя. 

7.9. Взаємодія з «проблемними» сім'ями, що потребують особливої ува-

ги педагогів. 

8. Аналіз організації педагогічної взаємодії дорослих, шо працюють з 

учнями класу. 

8.1. З ким із педагогічних, медичних, соціальних працівників та пред-

ставників інших сфер здійснювалась виховна взаємодія? 

8.2. Хто із дорослих, що працюють з учнями класу, справляє значний 

вплив на виховання і розвиток учнів? 

8.3. Якою мірою класному керівнику вдалося організувати взаємодію 

педагогів, що навчають і виховують учнів класу? 

8.4. Які методи педагогічної взаємодії дорослих були найбільш ефек-

тивними? 

9.Висновки: 

про досягнення і знахідки, про накопичений позитивний досвід; 

про негативні моменти в організації життя класу і вихованні учнів; 

про нереалізовані можливості та невикористані резерви; 

про перспективні цілі та першочергові завдання на найближче 

майбутнє. 

10.Додатки: 

результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетувань, 

опитувань тощо; 

відомості про проведення та результати окремих заходів, акцій чи 

окремих періодів життя класного колективу; 

інші аналітичні матеріали. 

 

 

Схема аналізу виховної роботи  з класом  класним керівником: 

 

1.    Аналіз поставлених виховних  завдань. 



2. Аналіз змісту виховання (які  звички, знання, вміння, навички 

сформовані). 

3. Аналіз методів (власного прикладу, переконання, вимоги, сти-

мулювання, доручення, бесіди, пояснення, гри-змагання). 

4. Аналіз форм виховної роботи ( годин класного керівника, зборів, 

екскурсій, проектів, КТС). 

5. Аналіз умов виховання (санітарно-побутових, гігієнічних, есте-

тичних, природних, соціально-культурних). 

6. Аналіз засобів виховання: дитячого колективу (рівень  

згуртованості, сформованості громадської думки, традиції, наявність 

лідерів, неформальних 

груп спілкування);системи суспільних відносин; системи 

учнівського самоврядування (визначення його ефективності). 

7. Аналіз результативності індивідуальної виховної роботи:  

                  з учнями, схильними до девіантної поведінки; з обдарованими 

дітьми. 

 8. Результативність проведення  батьківських зборів; індивідуальної 

роботи з батьками роботи; спільно-проведених виховних справ.  

9. Аналіз результатів виховної роботи: визначення рівня вихованості; 

характеристика динаміки зростання або змін рівня вихованості. 

 

                                                                                                    Додаток 2 

 

Відповідно до вікових особливостей вихованців загальні завдання 

виховання за змістовими лініями можуть бути такими: 

Вікові 

особливості 

Формування 

ціннісного 

ставлення: 

Завдання 

учні 

початкової 

школи 

 до себе формувати: 

- основи духовно-морального та фізичного 

розвитку особистості;  

- знання та навички ведення здорового способу 

життя, безпеки власної життєдіяльності; 

- само оцінювання, самоповагу, самоконтроль 

 до праці формувати:  

- повагу до людей праці; 

- вміння і навички самообслуговування; 

- початкові уявлення про світ професій 

 до природи формувати:  

- дбайливе  та відповідальне ставлення до 

природи; 

- пізнавальний інтерес до природи 



 

 до культури 

і мистецтва 

формувати: 

 

- вміння відчувати і розуміти художні образи; 

- навички виконувати творчі завдання; 

 

 до людей формувати: 

- моральні якості (чуйність, чесність, 

правдивість, справедливість, співпереживання, 

щедрість, взаємодопомога); 

- уміння та навички підтримки та збереження 

міжособистісної злагоди, мирне розв’язання 

конфліктів 

 до 

суспільства і 

держави  

формувати: 

- відчуття себе громадянином України, шану до 

державних символів; 

- почуття поваги до рідного краю, народу, мови; 

- любові до культури свого народу, традицій, 

звичаїв, обрядів 

- культивування ставлення до солдата як до 

захисника Вітчизни, героя. 

 

учні 

основної 

школи 

до себе формувати: 

- основи самопізнання, самооцінки; 

- готовність працювати над собою і своїми 

моральними якостями; 

- вміння конструктивно вирішувати життєві 

проблеми 

 до праці формувати: 

- уміння виконувати певні трудові дії, навички 

самообслуговування, ведення домашнього 

господарства; 

- уявлення про сучасний світ професій 

 до природи формувати: 

- бережливе ставлення до природи; 

- усвідомлення відповідальності за домашніх 

улюбленців; 

- потребу в оздоровленні довкілля та участі у 

природоохоронній діяльності; 

- відповідального ставлення до природних 

ресурсів і багатств 

 до культури 

і мистецтва 

формувати: 

- навички сприйняття та аналізу художніх 

творів; 



- здатність до творчої діяльності у мистецькій 

сфері ; 

- художньо-естетичні смаки і почуття , культуру 

мислення та поведінки 

 до людей формувати: 

- вміння співпрацювати в групі чи колективі, 

пробачати та просити пробачення; 

- повагу до сім’ї, родини; 

- розуміння особистих, родинних, 

громадянських, національних та 

загальнолюдських цінностей 

 до 

суспільства і 

держави 

формувати: 

- усвідомлення себе патріотом і громадянином 

України; 

- розуміння своїх прав, свобод. обов’язків; 

- знання і повагу законів України, шанобливе 

ставлення до державної символіки 

- підвищення престижу військової служби, а 

звідси – культивування ставлення до солдата як 

до захисника Вітчизни, героя. 

 

учні 

старшої 

школи 

до себе формувати: 

- єдність моральної свідомості та поведінки; 

- навички соціальної взаємодії та потреби 

допомагати іншим; 

- відповідальне ставлення до репродуктивного 

здоров’я; 

- гендерну культуру 

 до праці формувати: 

- знання основ економіки і ділової етики; 

- вміння планувати, регулювати і контролювати 

навчальну і трудову діяльність; 

- уявлення про принципи побудови професійної 

кар’єри 

 до природи формувати: 

- ставлення до природи як до історико-

культурної, соціальної цінності; 

- розуміння дотримання інформаційної, 

харчової та радіаційної безпеки; 

- усвідомлення єдності людини і природи 

 до культури 

і мистецтва 

формувати: 

- здатність до активної перетворювальної 

діяльності з внесенням елементів краси в усі 

сфери життя; 

- розуміння художніх шедеврів 



 до людей формувати: 

- єдність моральної свідомості та поведінки; 

- пріоритети подружнього життя, збереження та 

примноження сімейних традицій, забезпечення 

єдності поколінь; 

- гендерну культуру 

 до 

суспільства і 

держави 

формувати: 

- національну самосвідомість: знання 

Конституції України, виконання норм Законів 

України; 

- почуття патріотизму,  культури міжетнічних 

відносин; 

- розуміння важливості української мови як 

основи духовної культури нації; 

- підвищення престижу військової служби, а 

звідси – культивування ставлення до солдата як 

до захисника Вітчизни, героя. 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 3 

 

Орієнтовні питання для складання характеристики класу 

 

І. Загальні відомості про клас: кількість учнів, дівчат, хлопців 

II. Соціально-психологічні особливості учнів 

1. Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, товариші, 

ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів. 

2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи окремих 

учнів, класу в цілому. 

3. Участь у гуртковій роботі. 

4. Ставлення до вчителів. Особливості проведення роботи з батьками, їх 

ставлення до школи. 

5. Рівень учнівського врядування, органи врядування. Організаторські 

здібності учнів класу, спілкування в класі. 

6. Рівень вихованості учнів класу. 

III. Особистісні риси учнів класу 

1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання. 

2. Самосвідомість: прагнення, самооцінка. 

3. Індивідуально-типологічні особливості школярів: особливості тем-

пераменту, моральні якості. 

4. Особливості психологічного стану деяких учнів. 

IV. Пізнавальні особливості учнів класу 

1. Особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, уяви. 



2. Рівень інтелектуального розвитку. 

V. Участь батьків у житті класу, школи             

VI. Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямовуватися 

робота з класним колективом (формулюються з огляду на характеристики 

класу) 

 
 

                                                                                     Додаток 4 

Форми виховної роботи з учнями 

 
Для учнів 1-4 класів: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-

драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, 

колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, 

групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа 

ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, 

виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, 

добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година 

милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий 

театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за 

рослинами і тваринами 

Для учнів 5-9 класів: година спілкування, класні збори, година класного 

керівника, анкета думок, зустріч, відверта розмова, просвітницький тренінг, 

ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес, спартакіада народних ігор, родинне 

свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, 

колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, 

усний журнал та інше), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, 

ведення літопису класного колективу, фестиваль, колективне ігрове спілкування, 

похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, 

акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня 

галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурс-

інсценізація, конкурсна програма, інтелектуальна гра тощо. 

 

Для учнів 10-11 класів: диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, 

ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, 

екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних 

ситуацій, музична вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих 

(КВК), шоу-програма, проект, благодійна акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, 

телефон довіри, філософський стіл, складання індивідуальних програм 

саморозвитку, дебати, похід, екскурсія, бенефіс, колаж, бал, презентація, 

агітбригада, прес-шоу, теле-ревю, аукціон, десант, експедиція (фольклорна, 

краєзнавча та інші), вечір (поезії, пам 'яті та інші), круглий стіл, прес-

конференція, фоторепортаж, мобільний консультаційний пункт, презентація-

захист, інтернет-форум, відкрита кафедра, вернісаж:, творчий портрет, школа 

лідера, театральна вистава, мистецькі шкільні колективи (театральні, хорові, 

хореографічні), тематичний діалог, конкурс творчих робіт, проектна діяльність, 



поетична вітальня, бал, самотестування, публіцистична вистава, волонтерський 

рух учнівської молоді, експедиція, літопис класного колективу, конкурсна 

програма, вікторина, інтелектуальна гра, трудові загони, табори праці та 

відпочинку, шкільні лісництва, учнівські виробничі бригади. 

Інноваційні форми роботи: інтерактивна патріотична зарядка, творчий 

портрет, майстер-клас з виготовлення арт-листівок, авторський стріт-арт на 

асфальті крейдою, патріотичний флеш-моб, презентація ролику (мультфільму), 

порт фоліо родинних реліквій, міні-презентаційні, інформаційно-просвітницькі 

тренінги, кастинг та інші. 

 

                                                                                                   Додаток 5 

 

Вправи, етюди, ігри, бесіди для індивідуальної та групової   

роботи з учнями 

Старий гриб 

Старий гриб ось-ось упаде. Його слабка ніжка вже не витримує ваги 

великого капелюха, що розкис. 

  Тілесні прояви. Стояти, ноги розставлені, коліна трохи зігнуті; плечі 

опущені, руки висять вздовж тіла, голова хилиться до плеча. 

  Запитання. 

1) Як почувається старий гриб? А стара людина? 

2) Що треба знати про стареньких? 

3) Як їм можна допомогти? 

 

Спиною до спини 

Діти сідають спиною до спини один до одного. Завдання — домовитися 

про щось або розповісти щось один одному. Краще, якщо тему для розмови 

діти вигадають самі, але й дорослий може їм у цьому допомогти. Мoжливий і 

такий варіант цієї вправи, коли спиною до спини сидять дорослий і дитина. 

  Запитання. 

1) Чи було вам зручно? 

2) Чи не хотілося вам щось змінити? 

  Ця гра спрямована на те, щоб розвинути уміння дітей домовлятися один з 

одним і показати, як важливо для цього бачити свого співрозмовника. 

 

Новосілля 

Дітям пропонується намалювати свої портрети і «поселити» їх у 

будиночок, малюнок якого висить на дошці. Потім діти всі разом 

розфарбовують будинок фарбами. 

Ця гра спрямована на формування почуття єдності з групою. 

  

На кого я схожий 

Діти сідають у коло. Вибирається одна дитина, а всі інші відповідають 

на запитання дорослого: «На яку тварину вона схожа?», «На якого птаха?», 



«На яке дерево?», «На яку квітку?» тощо. Власні варіанти може пропонувати 

і сама дитина, і так далі по колу. 

Ця гра спрямована на те, щоб допомогти дитині краще пізнати себе й риси 

свого характеру. 

   

Гpa «Знайомство» 

  Мета: можливість вийти з власного «я», подивитися на себе по-іншому й у 

перспективі стати іншим. 

Кожному учасникові групи пропонують назвати себе власним або 

вигаданим ім'ям, і тільки назване ім'я фігуруватиме у спілкуванні. Вибір 

імені говорить про те, як підліток сприймає своє я. 

 

Малювання на тему «Моя сім'я» 

  Мета: невербальне символьне вираження змісту обраного імені. 

Після того, як усі учасники групи назвали свої імена, підліткам 

пропонують подумати й намалювати малюнок «Моя сім'я», що у вигляді 

символів або образів відображав би зміст обраного імені. Після виконання 

малюнка, проводиться обговорення робіт. 

 

Рухлива гра «Море хвилюється» 

 Мета: визначення емоційного стану й передача його невербальними 

засобами; краще знайомство з учасниками групи; створення позитивного 

емоційного фону; корекція нетерплячості. 

Група обирає ведучого, який повертається спиною до інших і вимовляє 

слова: «Море хвилюється раз, ... ». На рахунок «три», школярі повинні 

завмерти в незвичайній позі. Ведучий, по черзі, підходить до кожного уча-

сника гри, включає його й намагається відгадати, кого й у якому емоційному 

стані він зобразив. Потім кожен гравець сам пояснює, що він хотів зобразити. 

При цьому, група обов'язково аналізує виразні невербальні засоби передачі 

образу (міміка, погляд, жести, положення тулуба, стиснуті кулаки тощо), оці-

нює, наскільки вдалим був цей вибір. Гра вчить розрізняти й читати 

емоційний стан інших людей, адекватно передавати свій стан. Гра також 

коригує нетерплячість, виховує стриманість. Керівникові групи варто 

звернути увагу на те, страшних, агресивних чудовиськ чи слабких, зляканих 

тварин зображували учасники групи. 

 

Вправа «Слухаємо себе» 

Мета: розвиток здатності до релаксації, уміння слухати себе й визначити 

свій настрій; уміння діагностувати емоційне самопочуття учасників групи. 

Школярам пропонують сісти в зручній позі, заплющити очі, роз-

слабитися й прислухатися до себе, ніби зазирнути в себе й подумати, що 

кожний відчуває, який у нього настрій. Через кілька хвилин усі учасники 

групи, по черзі, розповідають, не розплющуючи очей, про те, як вони 

почуваються і якій у них настрій. Вправа дає змогу діагностувати емоційне 

самопочуття підлітків, сприйняття ними форм і методів роботи групи. 



 

Малювання на тему «Мій страх» 

      Попросіть дітей подумати, чого вони більше за все бояться, й намалювати 

свій страх. Це може бути абстрактний малюнок або зображення конкретного 

об'єкта страху, тривоги школяра. Коли виконання малюнків завершене, 

підлітки, по черзі, коротко пояснюють, чого вони бояться й що вони 

зобразили. Після цього, керівник групи пропонує школярам розірвати аркуш 

із малюнком на дрібні шматочки І говорить проте, що тепер кожен із них 

переміг свій страх, що їхнього страху більше не Існує, тому що розірвані 

аркуші потраплять у кошик зі сміттям, будуть спалені й від страхів нічого не 

залишиться. 

 

Рухлива гра «Жучок» 

  Мета: діагностика ієрархії групових взаємин і рівня самооцінки; розвиток 

стриманості, самоконтролю. 

Школярі вишикувалися, утворивши невелике півколо, у центрі, спиною 

до інших учасників, стоїть ведучий, обхопивши руками свої плечі й 

виставивши одну руку долонею в бік учасників. Хтось із учнів торкається до-

лоні ведучого, який повертається й намагається відгадати (за невербальними 

ознаками: міміка обличчя, рухи, жести тощо), хто доторкнувся до його руки. 

Якщо ведучий угадав, той, хто торкався його руки, стає ведучим. 

Учитель звертає увагу школярів і ведучого на невербальні ознаки, що можуть 

видати людину, яка доторкнулася до руки ведучого. Людина може бути над-

то напруженою або, навпаки, робити вигляд, що їй усе байдуже. 

Гра також допомагає діагностувати ієрархію групових взаємин і рівень 

самооцінки: так, лідери щоразу прагнуть доторкнутися до долоні ведучого; 

школярі з низькою самооцінкою торкаються до ведучого або надто рідко, або 

взагалі не торкаються. Гра також сприяє розвиткові стриманості, виробленню 

самоконтролю в підлітків. 

 

Вправа «Продовж речення» 

  Мета: збирання додаткової діагностичної інформації. 

Підліткам пропонується продовжити речення першими-ліпшими 

фразами, що спадають на думку. На аркуші паперу школярі записують 

ТІЛЬКИ продовження наступних фраз: Більше за все я боюся... Мене 

засмучує... Я серджуся, коли... З відповідей можна судити про здатності 

школяра до рефлексії власних переживань. Відповідь «Не знаю» свідчить про 

недостатній розвиток цієї здатності або, можливо, про високу Гї значущість, 

або ж про проблему, яку спричинює страх. 

Вправа «На кого б я перетворився в чарівній країні" 

 Мета: складання психологічного портрета учасників групи (заперечення або 

приписування ними рис свого характеру). 

Підлітків просять подумати, на кого хотів би перетворитися кожен із 

них, якби був чарівником. Частіше це буває тварина. Відповідь «Ні на кого», 

«Хочу залишитися самим собою» свідчить про задоволеність собою, 



самосприйняття. Учасники групи змальовують обрану ними тварину й 

коротко описують, де ця тварина живе, чим харчується, чим подобається 

школяреві. Як розминку можна запропонувати учням зобразити свою 

тварину, її зовнішній вигляд, рухи й ходу. 

 

Вправа «Шосте відчуття» 

 Мета: перевірка ступеня єдності та згуртованості групи. 

Учасникам групи пропонують відповісти на запитання, але не від себе, 

а ніби від усіх учасників групи, тобто, так, як, на їхню думку, відповіла 

більшість учасників групи. Відповіді школярі повинні мовчки записувати, не 

називаючи ніяких варіантів уголос. Пропоновані запитання: 

Який у більшості учасників групи улюблений день тижня? 

Яка улюблена пора року? 

Яке улюблене число? 

Яку геометричну фігуру вибрала б група? 

Що хотіли б робити учасники групи в даний момент? 

Потрібно записати або намалювати тільки одну відповідь на кожне 

запитання. Потім керівник знову зачитує запитання, а школярі підносять 

руки в тому випадку, якщо пролунали їхні відповіді. Найбільша кількість 

однакових відповідей на запитання вважається думкою групи. Перевага 

даного завдання в тому, що підлітки одразу отримують інформацію про 

ступінь розвитку в них шостого відчуття. 

 

Вправа «Допоможи виправитися» 

  Мета: самоаналіз якостей людини й самовиховання. 

Напишіть на аркуші принаймні три якості, які варто було б виправити. 

Тепер кожному учасникові групи скажемо, які якості в ньому нам не дуже 

подобаються І які хотілося б, щоб виправили. 

А тепер порівняємо результати та обговоримо їх. Вправа має бути 

виконана в досить м'якій формі, щоб не образити жодного з учасників групи, 

щоб у кожного школяра виникло бажання виправити свої вади і стати кра-

щим. 

 

Вправа «Непотрібне продихайте» 

  Мета: розслаблення, зняття скутості і тривожності. 

За поганим настроєм, непевністю, безпідставною тривогою та страхами 

ховаються, як правило, невидимі зовні напруження гортані, глотки, 

діафрагми й черевного пресу. Ви не можете зняти це прямим розслабленням 

м'язів, але тут можуть допомогти спеціальні дихальні вправи. 

Щоб продихати гнів, страх та інші емоції, виконайте «собаче дихання». 

Кілька хвилин такого дихання - і непотрібні емоції зникають. Іноді цього не 

вистачає, тоді потрібно додати вібрацій на вдиху. Зробіть кілька повних вди-

хів і видихів, потім затримайте повітря на вдиху та зробіть до десяти рухів 

діафрагмою. Відбувається масаж внутрішніх органів і спадає напруження 

там, де іншим шляхом домогтися розслаблення не вдається. 



 

Вправа «Два барани» 

     Мета: зняти невербальну агресію, надати дитині можливість «легальним 

способом» вихлюпнути гнів, зняти зайву емоційну і м'язову напругу, 

спрямувати енергію дітей у потрібне русло. 

Діти розбиваються на пари, зачитується текст: «Вранці два барани 

зустрілися на мосту». Учасники гри, широко розставивши ноги, нахиливши 

вперед тулуб, упираються долонями і чолами один в одного. Завдання -

протистояти один одному, не зрушуючи з місця, як можна довше. 

 

Вправа «Обзивалки» 

Мета: зняти вербальну агресію, допомогти дітям вихлюпнути гнів у 

прийнятній формі. 

Дітям пропонують: «Передаючи м'яч по колу, давайте називати один 

одного різними необразливими словами. Кожне звернення повинно почина-

тися з слів: «А ти ... морквина!» Пам'ятайте, що це гра, тому ображатися один 

на одного не будемо. У заключному колі обов'язково варто сказати своєму 

сусіду що-небудь приємне. 

 

Вправа «Малюємо злість» 

Учасникам пропонується намалювати на аркушах паперу свою злість 

так, як вони її уявляють, а потім знищити малюнок і вивільнити свою злість. 

 

Вправа «Кричальний мішечок» 

Беремо зшитий мішечок. Кожна бажаюча дитина може підійти до 

«Кричального мішечка» і якнайгучніше прокричати в нього. У такий спосіб 

вона рятується від свого гніву під час заняття. Мішечок закривають. 

Наприкінці заняття діти з жартами і сміхом залишають вміст «Мішечка» учи-

телеві напам'ять. 

Вправа «А ну, голосніше!» 

  Мета: зняти вербальну агресію. 

Учасникам пропонується сісти і заплющити очі. За сигналом 

«Починаємо», всі висловлюють незадоволення ситуацією. Це треба робити 

одночасно і якомога голосніше. Як тільки крики почнуть стихати, ведучий 

наказує: «Розплющіть очі! А тепер повторіть свої слова, дивлячись в очі один 

одному». Обговорення ситуації. 

 

Гpa «Камінець у черевичку» 

Діти сидять у колі. Дітей запитують: «Чи було так, що у ваш черевик 

попадав камінець?». По черзі, всі діляться своїми враженнями. Всі відповіді 

зводяться до наступного: «Спочатку камінець не дуже заважає, але поступово 

наростає біль і незручність, може з'явитися ранка чи мозоль, і тоді, навіть 

якщо дуже не хочеться, нам доводиться знімати черевик і витрушувати ка-

мінець». Далі ведучий запитує дітей: «Чи бувало так, що ви так і не 

витрушували камінець, а повертаючись додому, просто знімали черевики?». 



Діти відповідають, що і таке вже бувало. Тоді в нозі, що звільнилась від че-

ревика, біль стихав. Але ранком, засунувши ногу в черевик, ми раптом 

відчували гострий біль, зіткнувшись з нещасливим камінцем. Біль, причому, 

сильніший, ніж попередній. 

Дітям розповідається: «Коли ми сердимось, чимось стурбовані, нами це 

сприймається, як маленький камінець у черевику. Якщо ми відразу ж 

відчуємо незручність, витягнемо його, то нога залишиться непошкодженою. 

Якщо залишимо камінець на місці, то в нас виникнуть проблеми. Тому всім 

людям - і дорослим, і дітям - корисно говорити про свої проблеми відразу. 

Давайте домовимось, якщо хто з вас скаже: «У мене камінець у черевику», 

ми усі відразу зрозуміємо, що вам щось заважає, і зможемо поговорити про 

це. 

 

Гpa «Тух-тиби-дух» 

Мета: зняття негативних настроїв і відновлення сил. 

  «Я повідаю вам, по секрету, особливе слово. Це чарівне заклинання проти 

поганого настрою. Щоб воно подіяло, необхідно зробити наступне. Зараз ви 

почнете ходити по кімнаті, ні з ким не розмовляючи. Як тільки вам 

захочеться поговорити, зупиніться навпроти одного з учасників, подивіться 

йому в очі і тричі сердито вимовте чарівне слово: «Тух-тиби-дух». Потім 

продовжуйте ходити по кімнаті». 

У цій грі закладений комічний парадокс. 
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