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П Е Р Е Д М О В А 

Виховання відбуваеться доты, доки 
між выхователем і вихованцем — 
правда в усъому, і встановлюе ці 
взаемыни правды і справедлывості. 

С. Соловейчик 

Шановні колеги! Мабуть кожен із нас, говорячи про своі' найболю-
чіші професійні проблеми, обов'язково згадуе про класне керівництво. 
Дійсно, приходячи після закінчення ВНЗ до школи, ми маемо певний 
багаж теоретичних знань зі свого предмета, що дае нам змогу крок за 
кроком опановувати майстерність викладання. Ми знаемо, як важко 
проводити своі перші уроки. Та набагато складніше кожному з нас було 
виступити у ролі класного керівника, адже хіба нас хтось учив бути 
одночасно і вчителем, і психологом, і вихователем, і другом, а іноді 
і другою мамою! Робота класного керівника — це, безперечно, благо-
родна, але дуже важка й, головне, відповідальна робота. Це і робота 
з класним колективом у цілому, із кожною дитиною окремо, співпраця 
з колегами та батьками. 

Тож якщо класне керівництво для Вас не просто додаткове наванта-
ження, а цікава й значуща частина Вашоі професійноТ діяльності — ця 
книга саме для Вас! 

Ви знайдете відповіді на питания: «Що таке учнівський колектив?», 
«Як грамотно побудувати виховну роботу в класі?», «Як організувати 
роботу зі «складними» дітьми?», «Як підготуватися й провести бать-
ківські збори?» та багато інших. Поради психолога допоможуть Вам 
вивчити особливості с во Ух вихованців й знайти «ключик» до серця 
кожноі' дитини. Готові алгоритми, схеми, таблиці спростять Вашу ро-
боту та зекономлять час; конкретні приклади з практики допоможуть 
поеднати сучасну теорію з реаліями шкільного життя. 

Сподіваемось, що ця книга стане надійним помічником і вірним 
супутником у вирі повсякденних проблем класного керівника! 



АКТУАЛЬНІ ЦІЛІ И ЗАВДАННЯ 
ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

Приступаючи до роботи на посаді класного керівника, педагог по-
винен чітко уявляти собі цільові оріентири виховноі системи школи. 
На основі цих оріентирів визначаються основні цілі й завдання ви-
ховання учнів класу. 

Головними оріентирами в постановці цілей і завдань виховання 
учнів у класі е цілі виховноі системи школи, а також цілі державно! 
політики освіти. Вони визначені в річному плані школи, в основних 
документах, якими повинен керуватися ютасний керівник. 

Основними програмними ор іентирами щодо виховання гро-
мадянина УкраТни, визначеними в Законі Украіни «Про освіту», 
Державній національній програмі «Освіта» (Украіна XXI століття), 
Національній доктрині розвитку освіти, Концепціях національного, 
громадянського виховання, е виховання «свідомого громадянина, 
патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високоУ культури 
міжнаціональних взаемовідносин, формування в молоді потреби та 
уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізично! 
досконалості, морально!, художньо-естетичноТ, трудовоі', екологічноі 
культури». 

Виходячи із цього, можна сформулювати вимоги, висунуті державою 
до виховання учнів, а саме: 

1. Система шкільного виховання повинна бути спрямована на різ-
нобічний розвиток учнів, який можливий тільки в тому випадку, якщо 
весь набір виховних технологій і методик роботи з дітьми створюе умови 
для самореалізаці! дитини. Самореалізаці! учнів сприяють розвиток 
у них пізнавально! мотиваціі й пізнавального інтересу, загальнавчаль-
них умінь, навичок і творчих здібностей, уміння знаходити необхідну 
інформацію, бажання займатися самоосвітою. 

2. Різнобічний розвиток учнів припускае формування наукового 
світогляду, що дозволить учню ввійти у відкритий інформаційний про-
стір, проявляючи якості громадянина. 

3. Виховання учнів фізично й морально здоровими, здатними бути 
патріотами свое! Батьківщини не на словах, а на ділі, захищати традиці! 
свое! краіни й свого народу й поважати традиціі, звичаТ та культуру 
інших народів. 
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4. Формуючи громадянина й людину, необхідно розуміти і те, що 
система виховноУ роботи повинна сприяти вихованню в учнів поваги 
до прав і свобод інших людей, відповідальності перед собою й своею 
сім'ею, суспільством за своі діі та вчинки. 

Крім цілей, зазначених в основних державних документах, величезне 
значения у вихованні мають цілі, обумовлені регіональною програмою 
освіти. Вони відображають прагнення регіонів до збереження само-
бутності національно! культури, традицій, звичаів, особливостей мови, 
які сприяють духовному й моральному розвитку дитини. У вихованні 
духовності дитини величезне значения мае сім'я. Регіональна політика 
в галузі освіти передбачае створення умов для формування в батьків 
і дітей розуміння значения сімейного виховання для збереження свое! 
самобутності. 

Регіональні цілі виховання тісно переплітаються із цілями вихован-
ня учнів у конкретній школі. Система виховно! роботи в школі — це 
не тільки традиціі' та звичаі виховання учнів, але й способи і засоби 
виховання, які використовуе навчальний заклад для створення комп-
лексно!' програми розвитку 

Створюючи комплексну програму виховання учнів, необхідно вра-
ховувати такі важливі цільові оріентаціі', як: 

• включения учнів незалежно від віку до активно! творчоі діяльності, 
при цьому використовувати такі форми роботи з дітьми, які дадуть 
ім можливість проявити активність, самостійність і допоможуть !'м 
якісно змінюватися; 

• створення умов і використання таких форм роботи з дітьми, які бу-
дуть спрямовані на саморозвиток учнів і самовдосконалення при 
непрямому впливі педагога, формування культури самоосвіти; 

• формування морально!' культури учнів та іхніх батьків, етики взаемин 
дітей і батьків, літніх і молодих, дорослих та юних; 

• прилучення учнів до збереження природи та історіТ свое! краіни, 
самобутності, неповторності й індивідуальності природи та людини, 
взаемоді! людей один з одним; 

• розвиток розуміння значения праці в житті людини і його результатів 
на благо собі та інших людей, культури трудово! діяльності й трудовоі 
участі, культури розумного господарювання. 
У програмі виховання учнів не можна не враховувати планованих 

результатів виховання школярів. Вони припускають наявність у кожній 
школі моделі особистості випускника, критері! вихованості учнів, які 
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допомагають завучеві школи й класним керівникам будувати шкільну 
й класну програму виховання учнів. 

Створюючи програму виховання учнів і модель випускника школи, 
можна використати рекомендаціУ, які дані в доповіді ЮНЕСКО «У нове 
тисячоліття». У рекомендациях говориться, що школа покликана ви-
ховувати учнів — майбутніх випускників так, щоб: 

• навчити іх учитися; 
• навчити жити; 
• навчити жити разом; 
• навчити працювати й заробляти. 

Навчити вчитися — значить навчити дитину грамотно оріентуватися 
в потоці різноманітноі інформаціі' й самостійно добувати необхідну 
інформацію, сформувати в дитині прагнення до продовження освіти 
й розуміння іі необхідності й значимості для власного становления, 
іти в ногу із часом та використовувати досягнення науково-технічного 
прогресу для саморозвитку й самовдосконалення. 

Навчити жити — значить формувати в дитині звичку до здорового 
способу життя, уміння адаптуватися в суспільстві й протистояти злу 
й насильству. Такий випускник уміе самозахищатися, мае зрілість су-
джень, помислів і вчинків, володіе високими моральними якостями. 
Він здатний проявляти індивідуальність і соціальну зрілість; готовність 
до життя в сім'і* й суспільстві, здатність брати відповідальність на себе 
незалежно від обставин. 

Навчити жити разом — значить, сформувати в майбутнього дорос-
лого такі якості характеру, як уміння співпереживати іншій людині, 
терпимість, здатність до розуміння й прийняття іншоі точки зору 
й думки, демократичність і гуманізм. При цьому необхідно пам'ятати, 
що громадянином світу може бути тільки та людина, що навчилася 
бути громадянином своеі' краіни й свого народу, що е патріотом не на 
словах, а на ділі, уміе скрізь і завжди гідно представляти свою краіну 
й свій народ, його досягнення й культуру. 

Навчитися працювати й заробляти — значить розвити в майбутнього 
випускника прагнення до праці й звичку працювати, бути успішним 
і конкурентоспроможним. Майбутній випускник повинен не тільки 
визначитися з вибором професіі", але й чітко уявляти собі «за» й «про-
ти» майбутньоі професіі', добиватися поставлено! мети, проявляти при 
цьому заповзятливість й ініціативу, не боятися труднощів, які доведеться 
переборота на шляху до професійного становления. 
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Виходячи з цілей виховання, що перераховані вище, визначають-
ся основні завдання виховання, які допоможуть класним керівникам 
створити ефективну систему виховання в класі й у школі: 

• активне формування шкільного самоврядування й створення умов 
для прояву неформального лідерства учнів у класі; 

• створення критеріів вихованості учнів і можливостей для Тхнього 
прояву; 

• забезпечення нових підходів до організаціі' виховного процесу 
й впровадження сучасних технологій виховноТ роботи у виховний 
процес; 

• створення умов для активно!' участі сім'і у виховній системі школи; 
• залучення учнів школи до активного життя в соціумі й у громадських 

організаціях; 
• проведения всіх позакласних заходів на високому естетичному, етич-

ному й культурному рівні; 
• створення традицій і звичаів позакласноі роботи в класі й у школі 

в цілому; 
• формування колективу однодумців із числа батьків, учнів, колег для 

створення виховноі* системи класу й школи; 
• підвищення методичноі й професійноі культури учасників виховного 

процесу; 
• використання елементів прогнозування й експертноѴ оцінки резуль-

тативное^ виховноі системи. 
При розробці завдань і цілей виховання педагоги повинні також 

враховувати особливості розвитку дітей сучасного суспільства. Сьогод-
нішні діти, безумовно, відрізняються від дітей минул ого століття. 

1. Сьогоднішні діти надзвичайно інформовані в різних областях 
знань. Якщо ще 15—20 років тому учні шкіл зазнавали певного ін-
формаційного голоду, то тепер вони зазнають інформаційного пере-
насичення, що мае негативний характер і позначаеться не тільки на 
психічному, але й на фізичному здоров'Т школярів. Часто інформація, 
яка використовуеться дітьми, не розрахована на вік, безсистемна, від-
верто аморальна й суперечлива. Це призводить до прояву з боку учнів 
остраху, непевності, тривожності, байдужності до надійності одержу-
ваноТ інформаціТ. 

2. Завдяки засобам масовоі інформаціі, періодиці, художній і спеці-
альній літературі, соціуму в сьогоднішніх школярів більше, ніж абиколи, 
проявляеться бажання проголосити й пред'явити світу власне «Я». По-
зитивним е те, що власна Я-позиція дозволяе учневі бути незалежним, 
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висловлювати свою думку, але в той же час вона формуе зайву само-
впевненість, часом необгрунтовану свободу думок, демонстративну 
й незалежну поведінку. 

3. Підлітки не завжди проявляють до слів і вчинків дорослих до-
віру, терпіння, не завжди вони хочуть наслідувати навіть найближчих 
людей. Дорослі повинні ироявляти териимість до учнів і бути психо-
логічно готовими до того, що школярі проявляють довіру до дорослого 
не повною мірою. 

4. Фізичне нездоров'я сучасних школярів, пов'язане із проблемами 
екологіі, проблемами радіоактивного заражения величезних територій, 
шкільні перевантаження, проблеми психологічного плану в сім'і' й на-
вчальному закладі. 

5. Діти ростуть в сім'ях з одніею дитиною, батьки захоплені своею 
професійною діяльністю, кар'ерним ростом, хлопці мало спілкують-
ся в класі, форми організаціі уроку часто не об'еднують, а навпаки, 
роз'еднують дітей, живе спілкування й рухливі ігри на дворі замінили 
комп'ютерш ігри, телевізор, ігрові приставки і т. ін. 

Усі вищеперераховані ознаки сучасних підлітків вимагають пильноі 
й серйозноТ уваги з боку педагогів. Це дасть можливість побудувати 
виховну систему таким чином, щоб вона допомогла педагогічному 
колективу знайти раціональну модель виховання, здатну переборота 
негативи дорослішання. Потрібно прагнути, щоб випускник сучасноТ 
школи мав наступні якості: 

• самостійність у виборі й прийнятті рішень; 
• відповідальність за своі' рішення, дгі та вчинки; 
• здатність терпимо ставитися до свого найближчого оточення, рідних 

людей; 
• готовність діяти в найбілып непередбачених і нестандартних ситуа-

циях; 
• умотивованість на одержання міцних знань; 
• здатність до здійснення моральних учинків і збереження почуття 

власноі' гідності в найбільш важких ситуаціях; 
• компетентність у навчальній і майбутній професійній діяльності; 
• здатність відчувати себе одночасно громадянином як своеТ краіни, 

так і світу, бути патріотом; 
• уміння жити в злагоді з іншими народами, культурами; 
• поважне ставлення до думки інших людей, толерантність у спілку-

ванні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИНЦИПИ Й УМОВИ СТВОРЕННЯ 
ВИХОВНОТСИСТЕМИ К Л АСУ Й ШКОЛИ 

Система виховання в класі буде результативною, якщо вона буду-
еться на основі: 

• концепціі виховноі системи школи, району, міста, держави; 
• сучасних принцииів виховання; 
• врахування індивідуальних особливостей формування класного ко-

лективу; 
• врахування вікових особливостей учнів класу; 
• врахування особливостей контингенту батьків учнів класу; 
• компетентності людей, відповідальних за процес виховання учнів. 

Приступаючи до створення виховноТ системи класу, класний ке-
рівник повинен чітко уявляти собі основні принципи виховання учнів 
школи в сучасних умовах. 

Принцип соціалыюі* активності 
Аналізуючи принципи виховання недалекого минул ого, стае зрозу-

міло, чому найчастіше результата виховання мали формальний характер. 
Школярам пропонувалися готові норми й цінності, засвоення яких не 
вимагало від самих учнів осмислення й аналізу. Це призводило до того, що 
моральні цінності, про які добре й правильно говорив дорослий, часто були 
для учня незначущими й неважливими, не відчутими й не пережитими. 

Виховуючи сьогодні соціальну активність в учнів, необхідно допо-
могти Ум переконатися в тому, що ті або інші цінності, які пропонуе 
дорослий, е для учнів значимими. 

Виховання на основі принципу соціально! активності створюе учням 
умови для самостійного вибору й прийняття рішень, формуе здатність 
протистояти зовнішньому тиску й обстоювати свою думку, свою жит-
теву позицію. 

У сьогоднішніх умовах необхідно формувати особистість, що здатна 
активно змінювати свою позицію, але не під тиском дорослих, а в ре-
зультат! всебічного аналізу обставин, що змінюються. 

Принцип соціальноТ активності сприяе формуванню внутрішньоі 
й зовнішньоі культури людини, планетарності мислення, альтруістичних 
і демократичних переконань. 

Принцип умотивованості 
Дитина повинна бути готова до сприйняття тіеі інформаціі, яку 

готуе для неі дорослий, при цьому не тільки сприймати, але й спів-
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переживати діям, які відбуваються, приймати рішення, порушувати 
питания й самостійно давати на нього відповідь. 

Принцип проблемності 

Принцип проблемності у вихованні повинен розбудити допитли-
вість учня, бажання самостійно дійти до істини, а також навчити його 
ставити питания. 

Для учнів завжди цікавіший захід, на якому вони шукають відповіді 
на актуальні для них питания. Безумовно, в будь-якому віці дітям наба-
гато цікавіше займатися пошуком рішень, відповідей, перевіркою своіх 
гіпотез, аніж одержувати готові відповіді на непоставлені питания. 

Принцип особистісно оріентованого виховання 

Продумана система виховноУ роботи передбачае виховання учнів 
не за шаблоном, заздалегідь підготовленим педагогом, а з урахуванням 
індивідуальних можливостей, здібностей кожноі* конкретно!' особис-
тості. 

Принцип соціальноі творчості 

Вчинок, який здійснюе учень, повинен бути ним прожитий, про-
думаний й осмислений, зроблений не під тиском дорослого або одно-
літків. Дитина повинна мати можливість осмислити те, що було нею 
вчинено, інакше виникае небезпека формування в дітей байдужності, 
безвідповідальності в словах і вчинках. 

Принцип взаемодй особистості й колективу 

Виховна система класу й школи головним своТм принципом по-
винна вважати принцип рівноправного ставлення до дорослих і дітей 
у колективі, до іхньоі думки, аргументаціі іхніх учинків і дій. Життя 
дитячого колективу повинне бути не грою дорослих, а значимою й по-
трібною діяльністю самих дітей. 

Принцип розвивального виховання 

Принцип розвивального виховання припускае формування в учня 
активноТ життево! позиціТ. Зоною найближчого розвитку для особис-
тісного становления учня може й повинен стати його колектив. Якщо 
учень затребуваний у колективі, якщо колектив створюе умови для 
прояву можливостей і здібностей кожноТ дитини, це, безсумнівно, 
приведе до того, що учень почне проявляти свою індивідуальність 
у колективі. 
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Принцип цілісності виховного процесу 
Виховний процес — це не сума напрямів діяльності, яка складаеться 

з морального, сімейного й іншого видів виховання. Це единий і цілісний 
процес формування людини. Кожен захід, що класний керівник про-
водить у класі, несе в собі елементи етики, естетики, трудових зусиль 
і т. п. Колективна справа, що проводиться в класі, може й повинна 
бути багатогранною. 

Принцип едності освітнього й виховного середовища 
Процес виховання повинен бути процесом взаемодіі, співробітни-

цтва між батьками, школою й соціумом. 
Сьогодні одним з головних принципів виховання е створення еди-

ного виховного середовища, завдання якого складаеться в розвитку 
основних потреб дитини: 

• фізіологічних; 
• убезпеці; 
• у любові, повазі, визнанні й схваленні; 
• у засвоенні норм і правил поведінки; 
• у пізнанні; 
• у задоволенні права на прояв власних інтересів; 
• у праці й значимій діяльності; 
• у задоволенні своТх суджень і своеі' самооцінки; 
• у власному осмисленні процесів та явищ навколишнього світу. 

Сдине освітньо-виховне середовище припускае включения всіх Гі 
учасників у безпосередню активну взаемодію, а не в пасивне спогля-
дання й спостереження за процесом виховання. 

Принцип опори на провідну діяльність 
Аналізуючи плани виховноі' роботи, плануючи й створюючи систему 

виховно! роботи класу, класний керівник повинен пам'ятати, що ви-
ховний процес зобов'язаний ураховувати провідну діяльність кожного 
вікового етапу розвитку дитини. Наприклад, у підлітків головною про-
відною діяльністю е спілкування, вони відчувають дефіцит спілкування, 
ім хочеться в живому обміні думкою перевіряти своі гіпотези, погляди 
й т. ін. Класний керівник повинен це врахувати, визначаючи зміст, 
методи й форми роботи з дітьми на даному віковому етапі. 

Виховна система, що побудована на перерахованих принципах, 
безумовно, буде результативною. Однак педагоги, які стоять на чолі 
процесу виховання, повинні постійно займатися вивченням питань 
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віково! й ДИТЯЧ01 психологіі, підвищувати свій професійний рівень, 
вивчати й удосконалювати себе, своТ можливості й уміння. Жодна 
виховиа система не буде успішною, якщо педагог вважае своі вміння 
й свою майстерність межею досконалості. 

Класний керівник повинен направити всі своТ зусилля на створення 
виховноТ системи класу, а саме визначити пріоритетні напрями и діі. 

Багато років система виховання школи в цілому й класу зокрема 
будувалася на основі повного керування з боку держави. Вона при-
пускала повне підпорядкування учня диктату дорослого, породжувала 
утриманство й пристосовництво учня в спілкуванні з дорослими, одно-
літками й самим собою. Сучасна система виховання виходить із ідеі 
співробітництва дорослих і дітей з метою забезпечення самостійного 
розвитку учня. Система виховання, що сприяе вихованню в людини 
поваги до себе, стае основою для формування особистості, здатноѴ 
приймати самостійно рішення й нести за них відповідальність. 

Створення виховноі системи класу — основа виховноі системи 
школи. 

Умови створення виховноі системи класу 

1. Розширення педагогічноТ самостійності класних керівників і всіх 
суб'ектів виховного процесу. До задач заступника директора з ви-
ховноі роботи входить підтримка педагогічноТ ініціативи, індивіду-
альності вихователя, його бажання проявити в роботі з дітьми сво'Т 
кращі якості. Іноді система виховання стае формальною тільки через 
те, що класний керівник лише виконуе чужу волю, чужі накази, 
а його вміння й творчий підхід до справи не затребувані й неціка-
ві адміністраціі школи. Класний керівник повинен мати право на 
підтримку своіх ініціатив з боку адміністраціі. 

2. Наявність ефективноі взаемодіТ між класними керівниками, вчите-
лями-предметниками й адміністраціею. Успіхи, досягнуті класним 
керівником, повинні бути оцінені його колегами, класний керівник 
за підтримкою адміністраціТ повинен демонструвати Тх перехідні 
позитивні результата в роботі з дитячим колективом, навіть якщо 
вони мінімальні. 

3. Зусилля всіх ланок педагогічного колективу у вихованні дітей по-
винні бути спільними. Суть виховноТ системи класу — у створенні 
Гі цілісного образу: уявлення про й минуле, сьогодення й майбутне. 

4. Опора на діагностику й корекцію виховних зусиль педагогів. Кожен 
успіх або невдача виховання повинні піддаватися ретельному аналізу 
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з боку всіх членів педагогічного колективу, що працюють у класі, 
іиакше виховання учнів перетвориться в полігон для випробувань. 
Тніціатором такоі взаемодіі повинен стати класний керівник. 

5. Навчання учнів жити, самостійно осягаючи закони життя. Педагоги 
повинні не керувати життям дітей, не контролювати іх щохвилини 
й щогодини, а навчити проявляти самостійність і самоорганізацію. 
Діти повинні навчитися в спільній діяльності плануванню свого 
життя й прийняттю рішень, умінню терпіти невдачі й боротися із 
труднощами, радуватися своТм успіхам й успіхам своіх одноклас-
ників, переживати загальний біль і радість. 

6. Формування здорового морального й фізичного духу учнів. Ринкові 
відносини, загострення боротьби за індивідуальне благополуччя, 
втрата колишніх ідеалів не повинні перекреслити значения вічних, 
моральних цінностей. Основне завдання у вихованні учнів — фор-
мування морального стрижня у свідомості й учинках школярів. 
Це повинне відбуватися на підставі принципу взаемодіі з учнями. 

7. Керування принципами ненасильства й відкритості. ТрадиціТ в сто-
сунках мають базуватися на співробітництві, на позитивному сприй-
нятті дорослих і дітей, на встановленні відносин взаемноТ довіри 
й відкритості, захищеності. 

8. Наявність партнерських взаемодій із сім'ями учнів і соціумом. Вза-
емодія із соціумом здійснюеться через засвоення учнями соціальних 
цінностей, світоглядних позицій, культурних і духовних цінностей 
суспільства. Взаемодія школи й соціуму передбачае, з одного боку, 
відкритість школи зовнішньому впливу, а з іншого боку, Гі прагнення 
до автономіТ, що дозволить самостійно, а не під тиском ззовні, ви-
значати педагогам цілі, завдання, зміст, форми й методи виховноі 
системи. 

Партнерська взаемодія із сім'ею полягае в залученні батьків до на-
вчально-виховного процесу класу й школи, підвищенні іх педагогічноТ 
й психологічноі культури. У багатьох школах взаемодія з батьками спо-
конвічно передбачае вплив на учня. Це сприяе виникненню недовіри 
у взаеминах між учнями, педагогами й батьками. 

Таким чином, створюючи виховну систему класу, класний керівник 
повинен ураховувати багато моментів, для того щоб зробити процес 
виховання учнів творчим і змістовним. 



ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
ВИХОВНОІРОБОТИ 

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ, ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ 

Головні ідеі: 
• формування громадянськоТ й правовоТ направленості особистості, 

активно і життево! позиціі; 
• підтримка прагнення учнів служити Батьківщині, затверджувати 

на Землі справедливі взаемини між людьми, відстоювати своТ права 
й права інших людей; 

• виховання гордості за свою Батьківщину й відповідальності за долю 
свое! краТни; 

• прагнення до миротворства, відстоювання свое! позиціі з позиціі 
розуму, а не сил и; 

• розуміння учнями обраноі ними програми поведінки для майбутньо-
го самовизначення. 

Головні цілі: 
• виховання здатності робити свій життевий вибір і нести за нього 

відповідальністъ; відстоювати своі інтереси, свое! сім'і, трудового 
колективу, свого народу, держави; 

• формування поважного ставлення до народів світу, людства, пред-
ставників інших национальностей, до свое! національності, и куль-
тури, мови, традицій і звичаів; 

• визнання цінності незалежності й суверенності свое! держави й іншо! 
держави. 

Задачі виховання: 
• формувати в учнів правову культуру, уміння вільно й відповідально 

самовизначатися в сфері правових відносин із суспільством; 
• формувати гуманістичний світогляд учнів, здатність до усвідомлення 

сво!х прав і прав іншого, здатність до морального саморозвитку; 
• навчати розв'язанню завдань правового й громадянського виховання, 

пов'язаних із проблемою морального саморозвитку й самовдоскона-
лення; 

• формувати гордість за вітчизняну історію, народних героів, зберігати 
історичну пам'ять поколінь у пам'яті нащадків; 
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• виховувати повагу до національноТ культури, свого народу, свое! 
мови, традицій і звичаів свое! краіни; 

• проявляти громадянську позицію в найбільш непередбачених ситу-
ациях, боротися з аморальними й протиправними вчинками людей. 

Зміст виховноіі роботи: 
• вивчення учнями правових норм держави, законів і формування від-

повідального до них ставлення; 
• організація й проведения позакласних заходів, спрямованих на фор-

мування вмінь і навичок правово! поведінки; 
• співробітництво із правовими організаціями з метою правовоТ освіти 

учнів; 
• формування здатності керуватися в ситуаціях морально-правового 

вибору мотивами обов'язку, совісті, справедливости 
• вивчення біографій видатних громадян свое! краіни — патріотів і бор-

ців за незалежність Украіни; 
• розвиток патріотичних почуттів учнів через організацію й проведения 

позакласних заходів, що формують патріотизм на практиці, а не на 
словах; 

• організація зустрічей із представниками суспільства — справжніми 
громадянами й патріотами свое! краіни; 

• створення умов для прояву справжнього патріотизму учнів, любові 
до свое! Батьківщини, школи, місця, де учень зростае; 

• відвідування місць, пов'язаних з пам'яттю поколінь; 
• демонстрація прикладів прояву молоддю, школярами громадянсько! 

позиці! й мужності, патріотизму; 
• заохочення учнів, що проявляють громадянську позицію, мужність 

і героізм; 
• активне співробітництво із соціумом і громадськими організаціями 

з розвитку патріотизму й громадянсько! позиці! учнів; 
• залучення учнів до роботи в громадських організаціях, в учнівському 

самоврядуванні; 
• формування культури прояву громадянсько! позиці!, патріотизму, 

боротьба із шовінізмом. 

Форми позакласноі' роботи: 
• тематичні класні години, спецкурси; 
• зустрічі із представниками правових структур, органів правопо-

рядку; 
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• відвідування військових частин, музеТв бойовоі й трудово! слави, зу-
стрічі з ветеранами війни й праці, солдатами й офіцерами строково! 
служби; 

• конкурси, вікторини правовоТ і патріотично! тематики; 
• інтерактивні ігри, дебати, дискусіі' патріотично! й правовоі тема-

тики; 
• конкурси й концерта правово! і патріотично! тематики; 
• походи, свята, години спілкування, присвячені правовій і патріотич-

ній темі. 

Традиційні заходи для класних керівників 
• вивчення громадянсько! позиці! педагогів, що займаються вихован-

ням учнів; 
• освіта педагогів із проблем формування громадянсько! позиці! учнів, 

патріотизму; 
• роз 'яснення педагогам необхідності: 

а) врахування інтересів учнів у розумінні проблем громадянсько! 
позиці! суспільства; 

б) терплячого роз 'яснення учням позиці! краіни в питаниях форму-
вання патріотизму й громадянсько! позиці! членів суспільства; 

в) створення умов для вибору самими учнями іхньо! громадянсько! 
позиці!; 

г) уникнення ситуацій нав'язування дорослими свое! думки учневі; 
д) використання конкретного матеріалу, що сприяе формуванню 

позитивних емоцій, емпаті! й інтересу до проблем патріотизму 
й громадянськості; 

е) відповідального ставлення до матеріалів сумнівно! цінності , 
тенденційності, однобічності, націоналістично! й шовіністично! 
спрямованості; 

ж)урахування вікових особливостей і рівня поінформованості учнів 
у підборі й використанні матеріалів виховного характеру; 

з) створення емоційного контакту з учнями для позитивного впливу 
на !х душі й серця: 

• демонстрація учнями досягнень у цьому напрямку, безкорисливо-
го ставлення й участі учнів у заходах патріотично! й громадянсько! 
спрямованості; 

• заохочення учнів, які зробили свій внесок у прояв власного патрі-
отизму, громадянсько! позиці! й показали високий рівень правово! 
й громадянсько! культури; 
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• заохочення педагогів, що приділяють велику увагу у виховній роботі 
із цього напряму; 

• дослідження рівня громадянсько! позицй школи, що вчиться, за-
лучення батьків до обговорення питань виховання громадянськості 
й патріотизму; 

• співробітництво з учнями повинне бути організоване на основі на-
ступних иринцииів: класний керівник не забороняе, а наиравляе; 
класний керівник не керуе, а сиівпрацюе на рівних; класний керівник 
не примушуе, а переконуе; класний керівник не командуе, а організо-
вуе; класний керівник не обмежуе, а надае свободу вибору; класний 
керівник не шукае слабких сторін, а розвивае сильні якості. 

Традиційні заходи для учнів 5—6 класів 

В 5—6 класах необхідно звернути серйозну увагу на роз 'яснення 
учням прав й обов'язків дитини, познайомити школярів зі статтями 
Конвенці! про права дитини, показати учням значения знань про власні 
права й обов'язки в реальному житті. 

Класний керівник повинен звернути увагу на те, що молодші під-
літки чуйно реагують на будь-яку несправедливість на свою адресу, 
уміють порівнювати ставлення до себе різних учителів, намагаються 
захищати своі права. 

Однак у цьому віці в учнів ще не вироблена звичка виконання своіх 
обов'язків, досить часто вони проявляють безвідповідальність, невміння 
й небажання відповідати за сво! вчинки. Педагоги повинні вчити дітей 
співпрацювати один з одним. Можливі наступні заходи: 

• свято правових знань «Подорож у краіну справедливость; 

• конкурс юних правознавців «Його величність Закон»; 

• інтерактивні ігри за мотивами казок «Сказка — ложь, да в ней на-
мек — добрым молодцам урок»; 

• акціТ милосердя; 

• створення картинно! галере! слави в кожному класі; 

• ушанування ветеранів, підготовка сувенірів і подарунків для людей, 
що пережили війну; 

• конкурс патріотично! пісні; 

• читацька конференція за книгами дитячих авторів «Як робити не 
можна». 
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Традиційні заходи для учнів 7—8 класів 

В 7—8 класах підлітки мають потребу в серйозному й цілеспрямова-
ному правовому й патріотичному вихованні. Перевага спілкування як 
провідно! діяльності приводить до того, що учнів часто притягуе ризик 
до здійснеиия протиправиих дій, вони роблять необдумані вчинки із 
солідарності, із миттевого бажання нашкодити, не замислюючись про 
наслідки. 

У цьому віці ще не склалися дорослі способи дй, що припускають 
свідому дисципліну. Для підлітків характерне бажання гарно виглядати, 
красиво одягатися, оріентація на матеріальні цінності, що призводить 
іноді до криміналізаці! молоді й здійснення протиправних дій. 

Класний керівник повинен звернути увагу на атмосферу в дитячих 
класних колективах і школі. Необхідно створювати умови для прояву 
поваги прав кожного учня, захищеності кожного, терпимості, підтримки 
кожного учня, прояву уваги до кожноі проблеми підлітка. 

Виховна робота з підлітками мае бути спрямована на програмування 
поводження учнів у реальних життевих ситуаціях, на розуміння зна-
чимое^ правових норм у житті. Можливі наступні заходи: 

• диспути, дебати й дискусіі з морально-правових проблем (наприклад, 
«Права й обов'язки людини й громадянина», «Правдива й помилко-
ва демократія: приклади історй», «Свобода й відповідальність. Що 
за цими словами?», «Демократичні свободи моеі краіни», «Права 
й обов'язки батьків», «Чи можна боротися зі злочинністю сьогодні?», 
«Цивільні права й кримінальна відповідальність», «Я маю право...», 
«Як не зробити помилку...»); 

• конкурс знавців детективно! літератури «Слідами Агати Крісті»; 
• конкурс на кращу розповідь на тему «Історія краіни — у долях лю-

дей»; 
• соціальні тренінги «Я вибираю професію», «Вибір робочого місця» 

іт. д.; 
• туристичні походи (наприклад, «Безіменні пам'ятники мое! краіни»); 
• зустрічі із представниками ветеранських організацій, з воінами-інтер-

націоналістами, представниками правоохоронних органів, журналіс-
тами й т. д.; 

• клуби «У гостях у правознавця», «Батьківщина», «Уроки Перемоги» 
та ін.; 

• спільні конференці! учнів, батьків і педагогів «Конфлікти й шляхи 
іхнього вирішення». 
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Традиційні заходи для учнів 9—11 класів 
Старший шкільний вік — це час прийняття перших значимих у житті 

рішень. Діти повинні вміти проявляти самостійність, обмірковувати 
прийияті рішеиия, проектувати свое майбутие життя, демонструвати 
відповідальність у прийнятті рішень, замислюватися про те, як ухва-
леие рішения вплине ие тільки на іх долю, але й на долю людей, які 
поруч із ними. 

Старшокласники повинні вчитися під час позакласноі роботи мо-
делювати свое майбутне життя в соціумі. Вони мають право на спіл-
кування з педагогами на рівних, вони хочуть відверто висловлювати 
свою життеву позицію, осмислювати и в полеміці з дорослими людьми. 
Старшокласники повинні активно приймати на себе турботу про мо-
лодших і літніх людей. Можливі наступні заходи: 

• пошукові загони старшокласників «Пишемо історію свое! краіни»; 
• походи місцями бойовоі' слави; 
• зустрічі з ветеранами й допомога !м; 
• конкурси «Лист ветеранові», «Військові історй мое!' сім'і», «У житті 

завжди е місце подвигу», «Бойова й трудова слава мое! сім'і», «Від-
ривний календар війни...»; 

• правові тренінги; 
• зустрічі із представниками правоохоронних органів «Вивчаемо право»; 
• спецкурси з правовоі і военно-історично! тематики; 
• свята, присвячені пам 'ятним датам, пам 'ятним подіям рідного 

краю. 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Головні ідеі: 
• прийняття учнями моральних цінностей й обумовлених ними прин-

ципів поведінки в системі власних цінностей, знань і переконань; 
• пред'явления моральних вимог до себе й свое!' поведінки; 
• виховання морально! культури, засновано! на самовихованні й само-

вдосконаленні; 
• усвідомлення учнями необхідності прояву морально! поведінки в най-

більш непередбачених ситуаціях, збереження почуття власно! гідності 
й повага гідності інших людей; 

• практичне застосування моральних знань й умінь; 
• проекція сучасно! моралі вигляду людини на Г! майбутне й майбутне 

близьких і рідних !й людей. 
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Гол овна мета: 
Виховання морально"! людини, здатно! до прийняття відповідальних 

рішень і до прояву морально! поведінки в будь-яких життевих ситуаціях. 

Задачі виховання: 
• створювати умови для прояву учнями моральних знань, умінь і здій-

снення морально виправданих учинків; 
• знайомити учнів з моральними законами й учинками попередніх 

поколінь; 
• вивчати з учнями моральні традиці! украшського народу, традиці! 

іхніх сімей і поколінь; 
• розвивати в учнів потребу до здійснення моральних учинків; 
• створювати ситуаці! практичного застосування моральних знань у ре-

альному житті; 
• сприяти набуттю позитивного морального досвіду й подоланню в собі 

бажання до прояву аморальних учинків; 
• створювати умови для морального самовиховання учнів. 

Зміст виховноі' роботи: 
• вивчення морально! вихованості учнів і визначення можливих шляхів 

корекці! морально! вихованості учнів необхідними методами й фор-
мами виховного впливу; 

• вивчення морального клімату в сім'ях учнів і класному колективі, 
консультування батьків; 

• різнобічний розвиток морального мислення учнів, залучення мож-
ливостей соціуму для формування морально! культури учнів, відпо-
відальності за сво! вчинки; 

• урахування вікових особливостей в організаці! діяльності учнів з да-
ного напряму; 

• створення умов для прояву учнями власних досягнень у прояві своіх 
моральних якостей; 

• заохочення учнів, які здійснюють моральні вчинки. 

Форми позакласноТ роботи: 
• спецкурси морально! тематики; 
• тематичні класні години; 
• тренінги морального самовдосконалення; 
• театральні й кіноперегляди; 
• екскурсі!, знайомство з історичними й пам'ятними місцями краіни, 

міста, селища; 
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• дискусй моральноі тематики; 
• пошукова робота, створення музеів; 
• шефська робота в дитячих будинках, лікарнях, дитячих садках 

тощо; 
• вивчення морально! спадщини, що мае загальнолюдський характер; 
• святкові поздоровлення однокласників, педагогів, сюрпризи, кон-

курси; 
• клуби «Абетка моральності», «Моральні істини». 

Традиційні заходи для класних керівників 
• обговорення й визначення критерйв морально! вихованості; 
• визначення традиційних загальношкільних і класних заходів для 

проведения й аналізу; 
• методична робота, навчання класних керівників проведению поза-

класних заходів морально! тематики; 
• тренінг особистісного росту класних керівників; 
• складання словника моральних понять і категорій для обов'язкового 

обговорення з учнями; 
• узагальнення досвіду роботи педагогів з даного напряму; 
• заохочення педагогів за неформальне ставлення до формування мо-

рально! культури учнів та іхніх сімей; 
• вивчення досвіду сімей учнів з формування морально! культури ди-

тини, залучення батьків до організаці! й проведения позакласних 
заходів щодо моральних проблем. 

Традиційні заходи для учнів 5—6 класів 
У молодших підлітків необхідно формувати звичку морально! 

поведінки. Учням треба демонструвати досягнення іхніх товаришів 
у моральній поведінці, формувати культуру спілкування один з одним 
у колективі. 

Велику увагу слід приділити демонстраці! моральних досягнень 
видатних людей, підкреслювати шляхетність іхніх учинків. 

Класні керівники повинні звернути увагу на художні твори поетів 
і письменників краіни й світу, що описують моральні вчинки людини 
в різні епохи. 

У цьому віці необхідно залучати учнів до проектування свое! мо-
рально! поведінки і самовдосконалення п. Можливі наступні заходи: 

• школа щиросердечно! гімнастики (вирішення моральних ситуацій); 
• свята дружби й товариства в паралелі; 
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• аукціони доброти; 
• акціі допомоги ветеранам, хворим людям, дітям у дитячих будинках, 

лікарнях; 
• благодійні концерта; 
• свято сюриризів за назвою «Для тих, хто поруч із нами»; 
• конкурси знавців «Про братів наших менших»; 
• екскурсіі в притулки для собак, зоопарки, кінні школи, фермерські 

господарства й т. д.; 
• конкурси розповідей (наприклад, «Невигадані історіі* про красу вчин-

ків людини», «Добрі руки людсько! допомоги»); 
• конкурс знавців «Краіни, люди, геро'!...»; 
• конкурс проектів «Я хочу допомогти людям». 

Традиційні заходи для учнів 7—8 класів 
Для учнів 7—8 класів батьки стають менш значимими, ніж одно-

лики. Проблеми в сім'ях, розлучення батьків часто збігаються саме із 
цим віком дітей. Батьки аргументують це там, що дитина вже виросла, 
все розуміе, не буде зазнавати страждань через розлучення батьків. 

Особливу увагу класний керівник повинен приділити взаеминам між 
представниками різноі статі. Необхідно виховувати поважне ставлення 
учнів один до одного, демонструючи позитивні приклади минулого 
й сучасності, реальні взаемини людей. 

3 підлітками необхідно побудувати роботу з морального виховання 
таким чином, щоб вони розуміли значения понять «правдиве» й «помил-
кове», училися відповідати за наслідки своіх учинків, приймати вірне 
рішення, визнавати своі' помилки, просити вибачення, усвідомлюючи 
своі помилки. Можливі наступні заходи: 

• усний журнал «Я голосую за...»; 
• свято сім'і «Всьому початок любов...»; 
• загальношкільний конкурс знавців «Натхнення» (красиві історіі про 

красиве кохання); 
• загальношкільний карнавал «Освідчення в коханні»; 
• вечір питань і відповідей «А ви любили?»; 
• години спілкування (наприклад, «Закони моральності у світовій 

пам'яті», «Щира дружба. Розповіді, легенди йжива дійсність», «Жити 
й бути людиною», «Гармонія думки й учинку», «Про відповідальність 
за себе й за інших», «Ми — одноютасники, ми — друзі», «Як навчитися 
жити без конфліктів»). 
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Традиційні заходи для учнів 9—11 класів 
Старшокласники знаходяться на порозі дорослого життя. У завдання 

класних керівників входить розвиток іх морального й інтелектуального 
потенціалу. Учні повинні вивчати моральні правила світу й свое! краТни, 
познайомитися з моральними принципами людей. Школа повинна 
дати учням можливість виявити своТ моральні цінності на практиці 
для блага інших людей. Можливі наступні заходи: 

• дебати й дискусіі морально! тематики (наприклад, «Моральна спад-
щина античності»); 

• вечори пам'яті видатних людей краіни й світу, які зробили свій внесок 
у моральний розвиток суспільства; 

• літературні конференцй морально! тематики для старшокласників за 
біографіями видатних людей; 

• конкурс знавців «Релігі! світу й духовні наставники»; 
• клуб «Відкрита трибуна. Поговоримо про моральні категорі!»; 
• класні збори за підсумками чверті, навчального року «Про себе вголос 

і тільки правду»; 
• театралізована вистава «Подорож у минуле. Моральні шукання вче-

них антично! Греці!»; 
• конкурси творів «Моя моральна позиція», «Мій моральний ідеал»; 
• дослідження думки старшокласників на тему «Чим дорожу в рідній 

школі»; 
• свято «Як на школи іменини спекли ми коровай» (акція «Подарунок 

школі сво!ми руками»). 

УЧЕНЬ I ЙОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

Головні ідеі': 
• учні повинні усвідомити, що розвиток інтелекту необхідний !м для 

успішного майбутнього; 
• формування інтелекту відбуваеться не тільки у навчальній діяльності, 

але й в інтелектуально спрямованому спілкуванні й позакласних ви-
дах діяльності; 

• інтелектуальні можливості — це не тільки успішність у навчанні, але 
й усвідомлення свого внутрішнього світу, своіх можливостей, свого 
емоційного стану й стану інших людей; 

• виховання інтелекту — це створення умов для самореалізаці! й само-
виховання, конструктивно! взаемоді! з навколишнім середовищем, 
прагнення до вдосконалювання себе; 
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• здоровий інтелект — це розумна поведінка у всіляких непередбачених 
ситуаціях. 

Головна мета: 
Усвідомлення учнями значимості розвиненого інтелекту для май-

бутнього особистісного самоствердження й успішноТ взаемодіТ з на-
вколишнім світом. 

Завдання виховання: 
• знайомити учнів з інтелектуальними досягненнями різних людей; 
• створювати умови для становления, розвитку й удосконалювання 

інтелектуальних можливостей учнів засобами виховноТ роботи; 
• заохочувати ініціативу й прагнення учнів до інтелектуального само-

вдосконалення; 
• давати можливість учням проявляти своі інтелектуальні досягнення 

в школі й за и межами; 
• роз'яснювати учням необхідність розумного сполучення інтелектуаль-

но'Т й фізичноі діяльності для досягнення гармони у своему розвитку. 

Зміст виховноТ роботи: 
• вивчення інтелектуальних можливостей школи і динаміки зміни 

інтелектуальних досягнень; 
• формування культури розумовоТ праці засобами виховноТ роботи; 
• розвиток всебічного й глибокого інтересу до інтелектуальноТ діяль-

ності, потреби в розвитку власного інтелекту; 
• розвиток творчоТ ініціативи й активності учнів в інтелектуальній ді-

яльності; 
• створення атмосфери творчості, прояву самостійності учнів у під-

готовці виховних заходів; 
• стимулювання й заохочення досягнень учнів у даному напрямі; 
• усіляка підтримка прояву таланту й нестандартності мислення. 

Форми позакласноі роботи: 
• інтелектуальні марафони в класі, у паралелі, у школі; 
• інтелектуальні бо'Т, ринги, дебати, науково-дослідні конференцй; 
• гуртки за інтересами в класі й у школі; 
• творчі конкурси: на кращий шкільний сценарій до свята, на кращу 

стінну газету, на кращу вітальну листівку ветеранам війни й праці, 
переможцям різних олімпіад, конференцій, конкурсів; 

• створення в класах команд і проведения в масштабах школи змагань 
інтелектуалів («Розумники й розумниці», «Що? Де? Коли?», КВК 
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між командами в паралелі, між різними паралелями, між командами 
вчителів, учнів і батьків); 

• бали науки в класах і школі; 
• змагання письменства; 
• інтелектуальні вікторини; 
• предметні вечори; 
• літературні вітальні; 
• школи інтелектуально! творчості; 
• читацькі конференціі за книгами із серіУ «Життя видатних людей»; 
• екскурсіТ в музеі, галереУ, відвідування виставок; 
• зустрічі з талановитими вченими, музикантами, композиторами, 

раціоналізаторами, з талановитими однолітками; 
• години спілкування й бесіди, обговорення газетних статей і журналів 

іт. д. 

Традиційні заходи для учнів 5—6 класів 
Для учнів 5—6 класів характерне прагнення до прояву своіх інтелек-

туальних умінь у художній творчості, до демонстраціі своіх здібностей, 
до розвитку с во іх інтелектуальних умінь: порівнювати, узагальнювати, 
робити висновки. 

Класний керівник повинен бути націлений не тільки на вивчення 
інтелектуальних можливостей учнів, але й на максимальне розкриття 
іхнього таланту, підтримки іхніх інтелектуальних прагнень, здатності 
до творчості. 

У цьому віці інтелектуальна сфера дітей розвиваеться не стільки 
вглиб, скільки вшир. Учні повинні мати можливість максимально спро-
бувати себе в різних видах інтелектуальноі творчості: сютадання віршів 
і розповідей, пісень і музики, технічна творчість, винахідництво й т. д. 

Учням дуже важливо, щоб кожен іхній успіх був помічений й оці-
нений. Можливі наступні заходи: 

• години спілкування, тренінгу, бесіди («Розумна машина — мозок лю-
дини», «Про здібності від А до Я», «Я росту, я розумнішаю», «Шкільні 
таемниці. Про шкільні успіхи моіх батьків і про мене», «Секрети 
словників» та ін.); 

• конкурси, свята, подорожі, конференцй, виставки; 
• виставки-аукціони «Це зробили ми самі»; 
• свято шкільних розумників; 
• загальношкільний конкурс «Інтелектуал року»; 
• конкурс на найбілып читаючу людину школи; 
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• театральна постанова «Долі генйв»; 
• конкурс проектів «Неймовірне? Очевидне!»; 
• школа інтелектуального розвитку «У лабіринтах незвіданого». 

Традиційні заходи для учнів 7—8 класів 
До 7—8 класів у багатьох учнів падае інтерес до навчально! діяль-

ності. Це не завжди пов'язане з іхнім інтелектуальним розвитком. Най-
частіше проблема криеться у відсутності навчальних досягнень учня, 
його рейтингу в очах учителя. Думка вчителя дуже вагома для класного 
керівника, учнів. Учень втрачае свій статус в очах однолітків, він по-
чувае себе незатишно в колективі, намагаеться відразу після уроків піти 
додому або зовсім пропустити шкільні уроки. Задача класного керівника 
полягае в тому, щоб найбільш серйозним способом звернути увагу на 
таких учнів, проаналізувати причини !х низькоі навчальноі мотивацй 
й допомогти проявити себе в житті школи й класу. 

Для цього необхідно в масштабах школи: 
• розвивати соціальний інтелект учнів, критичне мислення, уміння 

адекватно оцінювати себе, своі результата, знаходити компроміс 
в оцінці результатів своеі діяльності з іншими людьми, оцінювати 
своУ результати із проекціею не на «сьогодні», а на «завтра»; 

• формувати культуру розумовоі праці учнів, практично переборювати 
навчальні труднощі; 

• використовувати гурткову й клубну роботу для залучення учнів у сер-
йозну й цікаву інтелектуальну діяльність; 

• звернути особливу увагу на залучення до ціеі діяльності учнів, 
у яких високий інтелектуальний потенціал і низький навчальний 
результат. 
Можливі наступні заходи: 

• конкурси по паралелях на кращу кмітливість, пам'ять, уважність, 
фантазію; 

• тренінги особистісного зростання учнів із проміжним аналізом до-
сягнень учнів; 

• загальношкільний огляд інтелектуальноі' творчості учнів; 
• інтерактивні ігри; 
• тематичні, інтелектуальні ринги й дуелі (наприклад, «Біла рукавич-

ка», «До бар'ера», «За гранню можливого», «Хто кого?» та ін.); 
• школа тренування інтелектуальних умінь; 
• факультативи й гуртки розвитку розумових здібностей і соціального 

інтелекту учнів. 
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Традиційні заходи для учнів 9—11 класів 
Старшокласники визначають для себе, чим вони будуть займатися 

в майбутньому, яка професія стане основною в іхньому житті. Дітям 
потрібна допомога у визначенні професійних пріоритетів з урахуванням 
іх можливостей, прагнень, знань про ту або іншу професію. Задачі шко-
ли — підтримати прагнення учнів якнайбілыпе довідатися про професіі, 
навчальні заклади, що готують фахівців різного рівня. 

Можливі наступні заходи: 
• шкільні вечори за назвою «Ода майбутній професй»; 
• традиційна школа майбутнього професіонала «Про професй від 

А до Я»; 
• клуб зустрічей старшокласників «Перехрестя»; 
• дебатні зустрічі «Який він — професіонал XXI століття?», «Я і моя 

майбутня професія. Моя думка й думка експертів»; 
• традиційні зустрічі за круглим столом адміністраціі школи й випуск-

ників 9—11 класів на початку й наприкінці навчального року «Ким 
бути? Яким бути?»; 

• години спілкування («Про кращих людей моеі' майбутньоі' професй», 
«Навчальний заклад, у якому я хочу вчитися в майбутньому», «Якою 
повинна бути людина моеТ майбутньоУ професіУ», «Як стати профе-
сійно успішною людиною. Думка експертів», «Які фахівці потрібні 
на ринку праці?» та ін.); 

• екскурсіі на підприемства, до науково-дослідних інститутів, до вищих 
навчальних закладів для знайомства з професіями; 

• дослідження впливу сім'і, значимих людей і соціальноі ситуацй на 
вибір майбутньоТ професй; 

• конкурс творів й есе «Майбутне моеТ професй». 

УЧЕНЬ I ЙОГО З Д О Р О В ' Я 

Головні ідеі: 
• збереження власного здоров'я — один з основних обов'язків лю-

дини; 
• спосіб життя людини, ставлення до свого здоров'я визначае здоров'я 

майбутніх поколінь; 
• екологічне виховання й екологічна культура повинні стати основою 

здорового глузду в збереженні людиною свого здоров'я, и поведінки 
й учинків; 
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• соціальне благополучия й успішність людини неможливі без збере-
ження фізичного й психічного здоров'я; 

• виховання звички до постійних занять фізкультурою й спортом не 
з метою спортивних досягнень, а з метою щоденного оздоровления 
свого організму; 

• прагнення до виховання в людини волі, характеру, прагнення до до-
сягнень. 

Головна мета: 
Формування в учнів всіх віків розуміння значимості здоров'я для 

власного самоствердження. 

Задачі виховання: 
• знайомити учнів із традиціями й звичаями дбайливого ставлення 

людини до власного здоров'я; 
• створювати умови для формування в учнів культури збереження влас-

ного здоров'я; 
• формувати в учнів ставлення до здоров'я як безцінного дару при-

роди; 
• створювати в учнів можливість демонструвати сво'Т досягнення й зу-

силля зі збереження здоров'я; 
• сприяти подоланню шкідливих звичок учнів засобами фізичноТ куль-

тури й заняттями спортом. 

Зміст виховноТ роботи: 
• вивчення стану фізичного нездоров'я, формування інтересу й бажан-

ня переборота власні проблеми здоров'я; 
• вивчення ставлення батьків учнів до даноТ проблеми в школі 

й дома; 
• вивчення можливостей соціуму для створення умов для формування 

здорового способу життя учнів; 
• вивчення спортивних інтересів учнів, потреб у заняттях фізкультурою 

й спортом; 
• різнобічна освіта й активне залучення учнів до занять фізкультурою 

й спортом; 
• урахування вікових й особистісних можливостей учнів у спортивних 

заходах класу й школи; 
• змістовна сторона організацй спортивних заходів і свят; 
• всебічна демонстрація досягнень учнів заняттями фізкультурою 

й спортом; 



30 Настільна книга к л а с н о г о кер івника 

• заохочення учнів, що демонструють відповідальне ставлення до за-
нять спортом, фізичною культурою; 

• контроль результативності занять учнів фізкультурою й спортом у на-
вчальному закладі; 

• заохочення батьків учнів, що підтримують діяльність школи в даному 
напрямі; 

• залучення батьків — ентузіастів спортивного руху до пропаганди здо-
рового способу життя в сім'і. 

Форми позакласноі роботи: 
• бесіди, інтерактивні ігри, дискусіі, конференціі, дебати за темами, 

пов'язаними з фізкультурою й спортом; 
• спортивні конкурси в класі, у паралелі, у масштабі всіеі школи; 
• загальношкільні зустрічі, присвячені фізкультурному руху й спорту; 
• спортивно-історичні й географічні вікторини, присвячені спортивній 

тематиці; 
• конкурси спортивних колажів, проектів і газет; 
• фестивалі туристичноі пісні; 
• спортивні аукціони; 
• інтелектуальні олімпіади спортивноТ тематики; 
• спортивні боі', ринги, дебати на тему спорту; 
• наукові дослідження учнів на спортивну тематику; 
• обговорення газетних і журнальних публікацій з теми «Спорт». 

Розвиток позитивних звичок, навичок гігіени, культури статі 
Щоб виховати в учнів позитивні звички, навчити дотримуватись 

правил гігіени, необхідно, щоб у навчальному закладі існували до-
сить суворі правила формування культури здорового способу життя 
й гігіени, а саме: 

• суворий контроль провітрювання навчальних приміщень, приміщень 
відпочинку; 

• організація хвилинок відпочинку, розминок на навчальних за-
няттях; 

• організація активних оздоровчих змін учнів; 
• суворий контроль дотримання учнями санітарно-гігіенічних вимог; 
• традиційна, добре організована санітарно-гігіенічна освіта учнів; 
• освіта класних керівників з даноі проблеми й проведения для них 

навчальних семінарів з організаціі в класних колективах змістовноі 
виховноі роботи в даному напрямі; 



Основні н а п р я м и виховноТ р о б о т и 31 

• постійне співробітництво з медичною службою школи, району, міста 
з вивчення стану здоров'я контингенту учнів, динаміки й організаціТ 
умов для поліпшення Тхнього стану; 

• організація практичноТ діяльності учнів з розвитку санітарно-гігіе-
нічних умінь; 

• постійне співробітництво із сім'ями учнів з проблеми подолання 
шкідливих звичок, освіта батьків; 

• демонстрація знань, умінь і досягнень учнів у цьому напрямі, пра-
гнення до здорового способу життя. 

Традиційні заходи для класних керівників 

• кожну навчальну чверть — проведения нарад з аналізу причин про-
пусків занять учнями через хворобу, без поважноі причини з аналізом 
організацй профілактичноі роботи з учнями, що пропускають уроки 
без поважноі причини, а також системи надання допомоги в класі 
дітям, що хворіють, дітям, що опинилися в лікувальній установі; 

• засідання методичного об'еднання, у ході якого класні керівники 
знайомляться із новітніми технологіями організаціі виховного про-
цесу в цьому напрямі; 

• аналіз повсякденноТ організаціі життя класного колективу в даному 
напрямі: чергування в класі й школі, організація класом своТх змін, 
чергування в ідальні й поведінка учнів у Тдальні, організація харчу-
вання в класі, зовнішній вигляд учнів, поведінка в школі, спілкування 
в стінах школи й за іі межами; 

• систематичне взаемовідвідування позакласних заходів інших класних 
колективів; 

• корекція у своѴй роботі класного керівника й служб школи в даному 
напрямі. 

Традиційні заходи для учнів 5—6 класів 

Для молодших підлітків характерна наявність бажання займатися 
спортом, але такі заняття вимагають певних зусиль, на що в учнів не 
завжди вистачае волі й характеру. У цьому віці формуються й закрі-
плюються як позитивні, так і негативні звички. Останні формуються, 
якщо дитина надана сама собі, якщо вона не залучена до активно! 
позакласноТ діяльності. Учні 5—6 класів мають потребу в розвитку 
пізнавального інтересу. Ім необхідно демонструвати культуру занять 
спортом, формувати в них цілеспрямованість, силу волі тощо. Можливі 
наступні заходи: 
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• спортландія в класах і паралелях; 
• конкурси на кращого спортсмена в класі й паралелі; 
• театралізовані заходи, наприклад Малі олімпійські ігри; 
• школи спортивних рекордів (знайомство з біографіями чемпіонів 

й іхніх досягнень, повторения рекордів великих спортсменів); 
• походи вихідного дня за назвою «Тато, мама, я — спортивна сім'я»; 
• клуб знайомств «Слідами спортивноУ слави»; 
• вікторини (наприклад, «Спортсмени й долі»); 
• інтерактивні ігри (наприклад, «Абетка здоров'я»). 

Традиційні заходи для учнів 7—8 класів 
Учні в цьому віці починають досить серйозно цікавитися собою, 

своею зовнішністю, чимало уваги приділяють своТм манерам, поведінці. 
Підліткам цікаве спільне спілкування, демонстрація своіх умінь і до-
сягнень. Можливі наступні заходи: 

• спортивні шоу; 
• лицарські, спортивні турніри «Стародавність і сучасність поруч»; 
• школа спортивного вболівальника; 
• конкурс спортивних агітбригад «Хочеш бути спортсменом відмін-

ним? Борися серйозно зі шкідливою звичкою!»; 
• парад героів спорту; 
• конкурс похідноі пісні; 
• цикли бесід «Дивлюся в себе, як у дзеркало...». 

Традиційні заходи для учнів 9—11 класів 
Підлітки й старшокласники досить багато уваги приділяють за-

няттям спортом. Для багатьох з них спорт — це можливість одержання 
в майбутньому престижно!' професй, стимул для реалізацй своеТ мріТ. 
Однак заняття спортом повинні впливати не тільки на розвиток зов-
нішніх фізичних даних, але й сприяти розвитку інтелекту, кругозору 
учнів, прагнення не тільки тренувати своі м'язи, але й душу. Особлива 
увага мае приділятися формуванню моральних якостей в учнів. Бути 
гарним спортсменом — значить бути порядною людиною. У першу 
чергу це допомога слабкому, захист людини. 

Виховні заходи школи повинні бути спрямовані на демонстрацію 
моральності, людяності, безкорисливості й порядності в спорті. Мож-
ливі наступні заходи: 

• багатоденні походи наприкінці навчального року; 
• спортивні походи пам'яті «Військовими тропами»; 
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• виізний парад спортивних досягнень школи; 
• конкурс на краще виконання туристськоТ пісні; 
• захист проектів «Спорт у захист миру»; 
• спортивні вечори наступноТ тематики: «Спортсмени Украіни — по-

слан ці миру», «Воля до перемоги — заслуги в спорті», «Ім плескали 
спортивні арени світу»; 

• олімпійський фестиваль спортивних надій; 
• зустрічі з інвалідами, які займаються спортом; 
• організація позакласно! спортивно!' роботи з малятами в початковій 

школі, у трупах продовженого дня; 
• підготовка інструкторів-спортсменів школи для проведения фізкульт-

хвилинок на уроках і під час перерв; 
• години спілкування старшокласників-спортсменів і молодших шко-

лярів «Поговоримо про заняття спортом»; 
• конкурси спортивного оріентування; 
• спортивні товариські турніри вчителів й учнів на приз директора 

школи; 
• спортивні інтелектуальні боі за назвою «Несила?!»; 
• свято ушановування переможців-старшокласників «Ціна спортивно! 

перемоги»; 
• дебати в масштабі школи «Культура й спорт», «Сила е, розуму не 

треба?», «Заняття спортом та !'х наслідки», «Гіркота поразки в спорті. 
Чим вона може обернутися?» та ін. 

СПІЛКУВАННЯ Й Д О З В І Л Л Я УЧНЯ 

Головні ідеі": 
• формування культури спілкування учнів, усвідомлення учнями необ-

хідності позитивного спілкування як з дорослими, так і з одноліт-
ками; 

• передача учням знань, умінь і навичок соціального спілкування лю-
дей, досвіду поколінь; 

• виховання прагнення учнів до корисного проведения часу й пози-
тивного спілкування. 

Головна мета: 
Створення умов для позитивного спілкування учнів у школі й поза 

Г! межами, для прояву ініціативи й самостійності, відповідальності, 
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щирості й відкритості в реальних життевих ситуаціях, інтересу до по-
закласноі діяльності на всіх вікових етапах. 

Завдання виховання: 
• формувати в учнів на всіх вікових етапах культуру спілкування; 
• знайомити учнів із традиціями й звичаями спілкування й дозвілля 

різних поколінь; 
• розвивати здібності учнів у різних видах дозвільноі' діяльності; 
• використовувати активні й творчі форми виховноі роботи для пов-

ного розкриття талантів і здібностей учнів; 
• створювати гуртки, клуби, секціі з урахуванням інтересів і потреб 

учнів, стимулювати активну участь учнів у різних видах дозвільноТ 
діяльності; 

• ураховувати вікові особливості учнів для розвитку вміння спілкува-
тися, проводити вільний час; 

• демонструвати досягнення учнів у дозвільній діяльності; 
• виховувати справедливе ставлення учнів до здібностей і талантів 

однолітків; 
• виховувати силу волі, терпіння при досягненні поставлено!' мети; 
• надавати допомогу учням і Тхнім батькам у виборі гуртки, секцій, 

клубів для занять; 
• сприяти якісній діяльності шкільних позакласних об'еднань; 
• надавати батькам необхідну інформацію про участь дитини в житті 

школи й класу, демонструвати и досягнення у динаміці. 

Зміст виховноі роботи: 
• вивчення інтересів і запитів учнів, іхніх здібностей і бажання брати 

участь у громадському житті в навчальному закладі; 
• вивчення запитів батьків у розвитку талантів й інтересів учнів; 
• якісне проведения всіх позакласних заходів і ретельна Тхня подго-

товка; 
• урахування індивідуальних можливостей учнів і і'х вікових особливо-

стей у підготовці виховних заходів; 
• підтримка ініціативи й творчих починань учнів, іхнього прагнення 

до спілкування й спільного дозвілля; 
• демонстрація успіхів учнів, що досягнуті у школі й соціумі, рідним 

і близьким людям; 
• дотримання моральних традицій і правових норм в організаціі до-

звільноі діяльності учнів; 
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• дотримання естетичних й етичних норм при проведенні позакласних 
заходів будь-якого рівня. 

Форми позакласноі' роботи: 
• дискотеки до святкових і пам'ятних дат, до ювілеів школи, педагогів, 

учнів; 
• концерта й конкурси самодіяльно! творчості й мистецтва; 
• ушановування спортсменів школи, учнів — переможців олімпіад, 

конкурсів, турнірів, конференцій; 
• сольні концерта учнів, виставки картин, колекцій одягу, виробів, 

виготовлених власними руками; 
• конкурси змагання талантів; 
• дні творчості школи; 
• театральні прем'ери й вистави шкільних і класних арт-студій; 
• ушановування іменинників, сімей, у яких ростуть таланта. 

Традиційні заходи для класних керівників 
• аналіз вивчення потреб учнів у дозвільній діяльності в стінах школи 

за класами; 
• вивчення ідей і пропозиція учнів, батьків, класних керівників інших 

класів у рамках програми «Обдаровані діти»; 
• планування, розроблення й аналіз позакласних заходів щодо даного 

напряму; 
• відвідування позакласних заходів в інших класах у даному напрямі 

і Тхній аналіз; 
• спілкування з активом класу й батьківським комітетом класу з пи-

тания участі учнів у дозвільній діяльності; 
• аналіз результативності організаці! роботи із класом наприкінці кож-

но! чверті; 
• організація навчання для учнів-лідерів; 
• спільне планування діяльності класного керівника із представника-

ми позашкільних установ у даному напрямі, залучення фахівців цих 
установ для участі в плануванні. 

Традиційні заходи для учнів 5—6 класів 
Молодші підлітки мають потребу в прояві своТх емоцій і почуттів. 

Перехід у 5 клас пов'язаний з там, що розширюеться сфера Тхнього 
спілкування. Вони повинні спілкуватися з різними педагогами, присто-
совуватися до Тхніх манер, поведінки, взаемоді! з учнями. Це призводить 
деяких учнів до скутості, закритості, пошуку мод ел і свое! поведінки. 
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Дітям у цьому віці дуже хочеться показати, на що вони здатні. 
Найчастіше ці здатності мінімальні, але іх демонстрація оточенню для 
дитини — дуже значна подія. Ій хочеться, щоб усі побачили, якими 
вміннями вона володіе. У цьому віці учнів потрібно вчити спілкуватися 
з усіма дітьми, знаходити компроміс у спілкуванні, вирішувати кон-
фліктні ситуаціі, що виникають, гідно, не принижуючи й не ображаючи 
іншоі людини. Можливі наступні заходи: 

• свято дорослішання; 
• свято щирості й відкритості; 
• конкурс знавців традицій своеі краіни; 
• театралізована вистава «Ода мовленню»; 
• свято іменинного сюрпризу; 
• новорічне шоу «Століття й героТ»; 
• подорож у світ музично! культури. 

Традиційні заходи для учнів 7—8 класів 
Учні 7—8 класів прагнуть до спілкування з однолітками. Ім цікавий 

не тільки сам факт спілкування, але й можливість засобами спілкуван-
ня порівняти себе з іншими, визначити своі здібності, зробити певні 
висновки. Від цього багато в чому залежить середовище спілкування 
підлітка. Приміром, якщо підліток мотивований на серйозну інтелек-
туальну діяльність, якщо він спілкуеться з дітьми, з якими в нього 
спільні інтереси, можна припустити, що таке спілкування дозволить 
учневі розвитися й збагатити себе новим досвідом і знаниями. 

Задача педагогів — дати учням можливість за допомогою різнома-
нітних форм дозвільноі діяльності й спілкування знайти однодумців, 
що мають спільні інтереси, теми спілкування, погляди на життя й т. д. 

Класний керівник повинен звернути увагу на виховання самостій-
ності учнів при виборі форм дозвільноТ діяльності, плануванні життя 
колективу. Дуже часто відбуваеться так, що класні керівники нав'язують 
дітям форми позакласноі діяльності, що викликае в них негативну або 
байдужу реакцію. Необхідно будувати роботу з підлітками так, щоб 
пропозиціі, з якими виступае дорослий, обговорювалися з учнями. 

У цьому віці дітям цікаво розповісти одноліткам про своѴ захоплен-
ня, музичні захоплення, інтереси, перевірити, наскільки виправдані 
іхні інтереси й захоплення в очах однолітків, задуматися над тим, що 
викликае негативну реакцію однолітків. 

Можливі наступні заходи: 
• конкурс знавців музичних стилів і напрямів; 
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• КВК й брейн-ринги між класами; 
• музичні вечори й дискотеки; 
• иредметні вечори; 
• фестивалі туристськоУ пісні; 
• хіт-паради улюблених співаків, композиторів і пісень; 
• конкурси юних співаків і музикантів школи; 
• фестивалі пісень краТн світу; 
• агітбригади з назвою «У королівстві кривих дзеркал»; 
• тематичні години спілкування, ютасні години (наприклад, «Музич-

ний Олімп», «Велика музика минулого й сучасності», «За лаштунками 
світу зірок», «Бути зіркою — виходить, яким бути?!», «Бути фанатом 
зірки — це данина моді або імідж?», «Як бути цікавим у спілкуванні?» 
та ін.). 

Традиційні заходи для учнів 9—11 класів 
Старшокласники прагнуть до спілкування з тими людьми, яким 

вони довіряють. У 10—11 класах можна говорите про інтереси, що 
сформувалися, і переваги учнів. Іхне спілкування з однолітками мае 
постійний характер. Вони віддають перевагу тим трупам, у яких Тх 
приймають, де Тм цікаво, які дають можливість проявите себе, свою 
індивідуальність. 

У цьому віці дуже багато учнів мають стійкі інтереси, багато зна-
ють про своіх кумирів, часто іхні захоплення стають першим щаблем 
у виборі майбутньоТ професіУ. 

Завдання школи — дате можливість учням зміцнити своТ інтереси 
або перевірити Тхню сталість, затвердитися у власній думці, перевірити 
свое вміння спілкуватися, розвинути культуру спілкування в найбільш 
різних його формах. 

Позакласна робота повинна допомогти учням перевірити свою са-
мостійність, уміння сприймати критику, боротися з несправедливістю, 
доводити свою правоту. 

Класний керівник повинен звернути увагу на створення умов для 
самовираження учнів у позакласній діяльності, на виховання інтересу 
до шкільного життя, активноТ життевоТ позиціТ, негативного ставлення 
до прояву таких якостей, як байдужість, бездіяльність і т. д. 

Можливі наступні заходи: 
• щорічні загальношкільні дебати «Як зробити наше життя змістовним 

і корисним собі й державі?»; 
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• відкритий шкільний Інтернет-проект «Моя школа в майбутньому»; 
• словесні дуельні боТ старшокласників «Біла рукавичка»; 
• школа риторики для старшокласників; 
• клуби спілкування для старшокласників й іхніх батьків «Вітер 

змін»; 
• зустрічі з адміністраціею школи за назвою «в питания!»; 
• щорічні шкільні преміі старшокласникам у номінацй «За конструк-

тивну критику»; 
• щорічний театральний капусник «От так ми живемо»; 
• випуск загальношкільноТ газети, класних газет й альманахів; 
• конкурс пісні на шкільну тему «Це наше життя»; 
• танцювальні вечори «У стилі танго й вальсу»; 
• переклик поколінь — зустрічі випускників «Через роки, через від-

стані»; 
• конкурс «Особа року в літописі школи», свято ушановування пере-

можців; 
• фестиваль 11 -х класів «Останне шкільне літо». 

УЧЕНЬ I ЙОГО СІМ'Я 

Головні ідеі: 

• с ім 'я — основа майбутнього благополуччя людини, упевненості 
в завтрашньому дні; 

• дитина — надія й опора батьків, вона мае право сподіватися на Тхню 
допомогу й підтримку, на поважне до себе ставлення; 

• дитина повинна рости й розвиватися в атмосфері любові, доброти 
й підтримки, вільноТ від будь-яких форм насильства; 

• школа повинна допомогти дитині зберегти й зміцнити зв'язок з рід-
ною домівкою й сім'ею. 

Головна мета 

Усвідомлення учнями всіх віків значимості сім'і в житті будь-якоі 
людини. 

Завдання виховання: 

• створити умови для активноі й корисноТ взаемодіі школи й сім'і' 
з питань виховання учнів; 
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• впливати на формування в дітей і батьків позитивних сімейних цін-
ностей; 

• переборювати негативні тенденцй у вихованні учнів в окремих сім'ях, 
залучати з метою допомоги й підтримки відповідні організаціТ; 

• сприяти демонстраціТ позитивного досвіду виховання дітей у сім'Т; 
• створювати умови для духовного спілкування дітей і батьків; 
• створити систему цілеспрямованоТ виховноТ роботи для психолого-

педагогічноУ освіти батьків і спільного проведения дозвілля дітей 
і батьків; 

• вивчення взаемин дітей і батьків, атмосфери в сім'ях учнів; 
• співробітництво із суспільними й правовими організаціями з метою 

збереження фізичного й психологічного здоров'я й благополуччя 
кожноУ дитини в сім'Т; 

• створення сприятливоТ атмосфери спілкування, спрямованоУ на по-
долання конфліктних ситуацій у процесі виховання учнів у системі 
«учитель — учень — батьки»; 

• задоволення потреб батьків у консультативны допомозі психолого-
соціальноі служби школи; 

• різнобічна освіта батьків з питань психологіТ й педагогіки, виховання 
учнів, використання активних форм просвітницькоТ діяльності; 

• організація проведения спільного дозвілля батьків й учнів; 
• залучення батьків до активно'Т участі в житті школи, формування 

внутрішньоТ політики шкільного життя; 
• демонстрація досягнень батьків у вихованні дітей, позитивного до-

свіду сімейного виховання; 
• заохочення батьків, що активно беруть участь у житті школи. 

Форми позакласноі роботи: 
• тематичні класні години, присвячені історіТ роду й сім'Т (наприклад, 

«Мій родовід», «Військовий літопис моеТ сім'Т», «Історія створення 
сім'У мо'Тх батьків», «Моя сім'я у фотографіях і спогадах», «Пам'ятні 
дати моеТ сім'У», «Про тих, кого ми згадуемо зі смутком...», «Чолові-
ки нашого роду», «ТрадиціТ нашоТ сім'Т», «Про мо'Тх близьких з лю-
бов'ю»); 

• свято сім'Т (наприклад, «Тато, мама, я — украТнська сім'я», «ІсторіТ 
любові мого дому, «Руки матінки моеТ...», «Дороге слово — батько», 
«Довга й близька дорога до дому»); 

• спортивні змагання, спортландіТ за участю бабусь, дідусів, батьків 
і матерів; 
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• клуби спілкування «Батьки й діти»; 
• свята — Восьме березня, День захисника Вітчизни, Перше вересня, 

День учителя, Свято вступу в шкільне життя й т. д.; 
• тренінги батьківськоі взаемодіі, індивідуальні й групові консультацй, 

бесіди з дітьми й батьками; 
• походи вихідного дня, екскурсіі', вікторини, КВК батьківсько-учнів-

ських і сімейних команд, брейн-ринги, інтелектуальні марафони 
батьків і дітей; 

• дні творчості, дні відкритих дверей. 

Традиційні заходи для класних керівників 

Формування в класних керівників розуміння того, що без тісноі 
взаемодіі' з батьками неможливо побудувати виховну роботу з учнями. 
Класні керівники, учителі школи повинні розуміти, що позитивна вза-
емодія із сім'ею починаеться зі створення доброзичливоі атмосфери, 
рівного й доброго ставлення до всіх учнів. 

Для аналізу роботи класних керівників з даного напряму необхідно 
проводити наради, консультацй, зустрічі з учнями і іхніми батьками, 
вивчати документацію класу з даного напряму. 

Традиційні заходи для учнів 5—6 класів 

Перехід учнів на середній щабель навчання часто обертаеться іхнім 
високим рівнем тривожності, зміною статусу дитини в дитячому ко-
лектив!, труднощами в навчанні й взаемодй в навчальному колективі. 
Це пов'язано ще й з тим, що батьки, вважаючи свою дитину досить 
дорослою, приділяють іи менше уваги, аніж потрібно. Дитина стае 
більш вільною, батьки менше цікавляться й результатами й досягнен-
нями. Дітям хочеться стати самостійними, вільними від батьківськоТ 
опіки й контролю. 

Класний керівник повинен звернути увагу на залучення учнів 
до активного позакласного життя. Можливі наступні заходи: «Про 
дорослих, які були колись дітьми», «Знамениті прізвища Украіни», 
«3 дитячих щоденників різних часів», «Письменники й поети про 
свое дитинство», «Материнська любов у фільмах і книгах», «Військові 
історй про материнську любов і вірність», «Мамині очі, татова по-
смішка...», «Як навчитися виправдувати довіру», «Уроки дитинства 
моіх батьків», «Наш родовід», «Я пишаюся своТм прізвищем», «Герб 
моеі краТни, герб моеТ сім'і», «Що стоТть за словами "Мій дім"», 
«Досягнення й перемоги моеі сім'і», «Я — продовжувач традицій 
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сім'і, традицій краіни», «Щасливі хвилини мого дитинства», «Свічі 
людськоТ пам'яті.. .», «Дитинство близьких мені людей», «Бабусині 
оповіді про дитинство»). 

Традиційні заходи для учнів 7—8 класів 

Учням 7—8 класів хочеться, щоб батьки надали ім повну свободу 
в діях і вчинках, дозволили проявляти самостійність у виборі друзів 
і форм спілкування з ними. Батьки стають для учня менш автори-
тетними, ніж однолітки. Досягнення батьків, іхні професійні вміння 
сприймаються учнем з певною часткою скептицизму, хобі батьків, іхні 
захоплення й пристрасті не завжди цікаві дитині, а іноді викликають 
негативну думку. 

У цьому віці проявляеться криза взаемодіі поколінь. Найчастіше 
діти не хочуть приймати правила поведінки, запропоновані батьками, 
а батьки не можуть відмовити собі в задоволенні зайвий раз підкреслити 
неспроможність дитини, відсутність у Гі характері якостей, які батьки 
вважають значимими для Гі майбутнього. Завдання школи — формуван-
ня культури взаемин дітей і батьків, демонстрация авторитету батьків 
у соціумі й школі, створення умов для знайомства батьків учнів з до-
сягненнями іхніх дітей у всіляких сферах діяльності. 

Можливі наступні заходи: 
• класні батьківсько-учнівські збори; 
• тематичні конференціі батьків і дітей за паралелями (наприклад, 

«Права й обов'язки батьків і дітей», «Батьки й діти: переклик по-
колінь», «Як не стати Фомою, що не пам'ятае роду», «Про розкіш 
людського спілкування...», «Вдивимося один в одного уважніше...», 
«Хлопчик — юнак — чоловік. Зустріч батьків і синів», «Досвід бать-
ків — приклад для наслідування?!», «Слова подяки й визнання...», 
«Про мудрість, доброту й людську красу», «Традиціі сім'і у взаеминах 
чоловіка й жінки», «Краса зовнішня й чистота внутрішня», «Традиціі 
виховання підлітка», «Правове виховання в сім'Т», «Про дружбу щиру 
й уявну»). 

Традиційні заходи для учнів 9—11 класів 

Велику увага повинна приділяти школа вихованню сімейноТ культу-
ри старшокласників. У першу чергу, це формування моральних понять 
про синівській і дочірній обов'язок перед сім'ею й батьками, поважного 
ставлення до всіх членів сім'і. 
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У завдання школи входить навчання проектуванню майбутнього 
сімейного життя старшокласників, виходячи з реалістичних очікувань 
і можливостей самого старшокласника. 

Позакласна робота зі старшокласниками в цьому напрямі мае зво-
дитися до формування сімейних цінностей, підготовки до ролі члена 
своеі* майбутньоТ сім'і". Класний керівник повинен звернути увагу на 
організацію й проведения таких позакласних заходів, які сприяли б за-
кріпленню у свідомості наступних правил поведінки учня, людини 
в батьківській сім'і й у своій майбутній: 

1. Жити сьогодні, пам'ятаючи про минуле й проектуючи майбутне. 
2. Поважати особисте життя членів сім'і, не допускаючи того, щоб 

вони стали рабами бажань, інтересів, смаків і звичок одного із членів 
сім'і. 

3. Не тільки одержувати приемне від членів сім'і, але й робити для них 
приемні вчинки. 

4. Відкрито й тактовно висловлювати свою думку, навчитися ділитися 
з рідними позитивними й негативними почуттями. 

5. Поважати працю інших і не боятися трудитися для інших. 
6. Не ділити домашні обов'язки на чоловічі і жіночі, пробувати себе 

в різних ролях. 
7. Сприймати як належне право кожного члена сім'Т на власні інтереси 

й захоплення, які не завжди можуть збігатися з інтересами й захоплен-
нями всіх членів сім'і. 

8. Проявляти власну гідність і людяність, не зневажаючи при цьому 
гідності й людяності інших членів сім'Т. 

9. Не намагатися переробляти інших під себе й не дозволяти переробляти 
себе під інших. 

10. Зважати на чужу думку, навіть якщо вона розходиться з вашою 
думкою. 

11. Довіряти членам сім'і' й бути відданим ій. 
12. Допомагати й підтримувати один одного не тільки в сумні, але й у ра-

дісні хвилини життя. 
Можливі наступні заходи: 

• ігрові тренінги моделювання сімейних і подружніх ситуацій; 
• читацькі конференціі за творами вітчизняноі' й світовоі літератури, 

що надають можливість постановки й вирішення моральних завдань 
сімейного виховання; 

• диспута й дебати старшокласників і батьків (наприклад, «Що важ-
ливіше в сім'і* — гірка правда або солодка неправда?», «Якщо батьки 
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в розлученні...», «Вибір професіТдумки розділилися...», «Кого слуха-
ти — друзів чи батьків?», «Шлюб з любові або шлюб з розрахунку?», 
«Батьківський авторитет. Він е або його немае?», «Наслідки сексуаль-
них відносин», «Якщо думки розділилися...», «Як бути гідним своеТ 
любові?»); 

• інтелектуальні клуби старшокласників (наприклад, «Жінки-дека-
бристки. Велике служіння подружньому боргу», «Любовні історіі, які 
потрясли світ», «Долі жінок у краТнах світу», «Свята й будні звичайноТ 
украінськоТ сім'і\ Незвичайне штерв'ю», «Кращі фільми про любов 
чоловіка й жінки», «Якою я бачу мою майбутню сім'ю?», «Чоловік 
і жінка на війні. Невигадані оповідання», «Музика й література про 
вічну тему», «Оповідання про людську стійкість і зрадництво в лю-
бов!», «Зразок сім'і в релігіях світу», «Сім'я в прислів'ях і приказках, 
народних переказах», «Великі люди краіни й світу про сім'ю й дитин-
ство»); 

• екскурсіі в дитячі садки, початкову школу, проведения ранків з учня-
ми початковоі' школи; школа сімейноі етики; 

• відвідування дитячих відділень лікарень, дитячих будинків, будинків 
для людей похилого віку й шефські концерта в них; 

• науково-дослідні конференціі з питань сімейних відносин; 
• перегляди науково-популярних і художніх фільмів з наступним об-

говоренням; свята передачі сімейних реліквій. 



ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

Організація навчально-виховного процесу в класі: 
• регулярно контролюе відвідуваність навчальних занять учнями свого 

класу (веде облік пропусків у класному журналі, кожен пропуск уроку 
повинен мати виправдувальний документ); 

• проводить роботу з учителями-предметниками, спрямовану на поліп-
шення якості успішності учнів (аналізуе поточні оцінки, регулярно 
перевіряе наявність виставлених у журнал оцінок у щоденнику учня; 
аналізуе підсумкові оцінки й повідомляе іх батькам учня або особам, 
що і'х заміняють); 

• контролюе дисципліну учнів класу, не залишае без уваги порушення 
дисципліни учнем на уроці й у позаурочній діяльності; 

• стежить за зовнішнім виглядом учнів класу. 

Організація позаурочноі виховноіі роботи із класним колективом: 
• вивчае особисті справи учнів, стан здоров'я, сімейну ситуацію; 
• плануе спільну діяльність учнів класу; 
• проводить обов'язкові позакласні заходи: класні години, години 

спілкування, інформаційні години; 
• здійснюе в класі необхідну педагогічну діагностику й залучае до ціеі' 

роботи психолога й соціального педагога школи; 
• формуе разом з учнями список справ класу; 
• допомагае учням вибрати актив класу; 
• допомагае в організаціі колективних творчих справ; 
• організуе походи, екскурсіі' в музеі й театри, відвідування виставок; 
• організуе виховну роботу в ютасі відповідно до вимог річного плану 

школи й плану виховноі' роботи в класі; 
• залучае до здійснення процесу виховання учнів громадські й моло-

діжні організаціі. 

Організація суспільно корисноТ праці учнів: 
• організуе чергування учнів у класі й школі; 
• організуе чергування учнів у шкільній ідальні; 
• організуе участь учнів у виробничій практиці; 
• контролюе виконання учнями вимог практики; 
• організуе прибирания кабінету, виконання учнями вимог санітарно-

гігіенічного режиму школи; 
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• організуе суспільно корисну працю учнів (прибирания об'ектів шко-
ли й пришкільноТ ділянки). 

Організація співробітництва з батьками учнів: 

• збирае відомості й заповнюе сторінку ведомостей про батьків у клас-
иому журнал і; 

• повідомляе батьків про проміжні й підсумкові результата навчальноі 
діяльності учня; 

• проводить вибори батьківського комітету класу й вибори представ-
ників батьківського колективу класу до складу піклувальноі' ради 
школи; 

• бере активну участь у долі дитини у важких життевих ситуаціях; 
• залучае громадські організаціі до вирішення долі дитини у важких 

життевих ситуаціях; 
• вимагае від батьків здійснення своТх батьківських обов'язків — кон-

тролю успішності дитини (через щоденники), дотримання дитиною 
санітарно-гігіенічних навичок, відвідування навчального закладу; 

• веде індивідуальні співбесіди з батьками, консультаціі'; 
• проводить батьківські збори. 

Організація вивчення соціальних умов учнів: 

• вивчае житлово-побутові умови учня; 
• відвідуе учня вдома (якщо буде потреба); 
• готуе необхідні документа для надання матеріальноі допомоги учневі 

(якщо буде потреба); 
• допомагае учневі відстоювати своі права власності (якщо буде по-

треба). 

Організація роботи з документаціею: 

• вивчае й оформляе особисті справи; 
• оформлюе класний журнал; 
• готуе звіти з успішності за чверть і за рік; 
• складае планування організаціТ виховного процесу в класі. 

Організація підвищення рівня професійноі" майстерності: 
• бере участь у роботі методичного об'еднання класних керівників; 
• бере участь у курсах підвищення кваліфікаціі з виховноТ роботи; 
• вивчае методичну й спеціальну літературу; 
• ділиться досвідом з колегами з організаціі своеі діяльності. 



УЧНІВСЬКИИ КОЛЕКТИВ, 
ЙОГО СТРУКТУРА, ЦІННОСТІ 
ТА УМОВИ РОЗВИТКУ 

О. В. Омельченко, психолог, аспірант ХНПУ ім. Г С. Сковороди 

Одним з колективів, де дитина знаходиться протягом значноі' час-
тини свого життя, е шкільний клас. Тому знания його психологіТ, 
механізмів впливу на особистість мае дуже важливе значения. Чим 
глибше вчитель зрозуміе психологію класного колективу, тим легше 
йому буде вчити й виховувати дітей. 

Становления особистості школяра відбуваеться в його спілкуванні 
з оточуючими людьми. Дитина й сім'я, учні й шкільний клас, праців-
ник і колектив, особистість і суспільство — от основні щаблі всесвіту 
людських відносин, в орбіти яких втягуеться особистість. Уважне ви-
вчення різних груп і колективів, що зустрічаються людині на цьому 
шляху, представляеться дуже важливим для розуміння того, якою осо-
бистістю він виросте. 

Моральне, громадянське дорослішання підростаючоі'людини відбу-
ваеться в шкільні роки, і найважливішу роль у цьому процесі відіграють 
учнівські колективи — як шкільні, так і позашкільні. Тому формування, 
соціально-психологічний розвиток учнівських колективів повинні стати 
предметом щоденноі' турботи шкільних педагогів і психологів. 

Знания основ психолого-педагогічноі' теоріі, знайомство з метода-
ми вивчення, шляхами формування учнівського колективу набувають 
у цей час виняткового значения. Вирішуючи більші й складні завдання 
шкільноі* реформи, суспільство пов'язуе певні надіі' з розвитком само-
врядування в учнівських колективах, з підвищенням Тхньоі ролі у ви-
хованні громадянина УкраТни. 

Вплив учнівського колективу на формування особистості, свідоме 
використання іх соціально-психологічних механізмів у виховних цілях 
прямо пов'язані із глибоким знаниям педагогами психологи дитячого 
колективу, включаючи методи його практичного дослідження — засобу 
проникнення в складний світ внутріколективних стосунків. «Робота 
педагога,— писав А. С. Макаренко,— повинна полягати в найбільшо-
му наближенні до первинного колективу, у найбільшій дружбі з ним, 
у товариському вихованні». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 

З а г а л ь н е уявлення про колектив 

Учнівський колектив разом з педагогікою вивчае соціальна психоло-
гія. Його основні проблеми досить складні, різноманітні й охоплюють 
надзвичайно широке коло питань: від порівняно елементарних форм 
спільного поводження до складних форм суспільного, власне колектив-
ного поводження — розробки планів і програм, які людям доводиться 
разом виконувати. Шкільній практиці вкрай необхідні відомості про 
учнівський колектив, його психологію. 

Розглядаючи учнівський колектив під своім кутом зору, психологи 
виділяють у ньому ті аспекта, які не вивчаються педагогічною наукою. 
Разом з тим у сфері уваги вчених-психологів перебувають не тільки 
психологічні, але також педагогічні й соціологічні проблеми колективу, 
тому що без комплексного підходу до його вивчення навряд чи сьогодні 
можна розраховувати на успіх і розуміння психологи колективу, його 
формування й виховання. 

У школі підростаюче покоління не тільки одержуе необхідні знания, 
але й готуеться до продуктивно!' праці, до суспільноТ діяльності. Сьо-
годнішній день життя школи завжди націлений на майбутне — учні 
мають брати активну участь у суспільному житті. Однак було б неправо-
мірно, заглядаючи в день завтрашній, випустити з уваги сьогоднішній, 
забувати, що школярі вже живуть інтересами не тільки школи, але 
й суспільства. 3 повсякденного життя народжуеться те нове, із чим 
вони ввійдуть у завтрашне доросле життя. 

До загальноі соціально-психологічноТ характеристики шкільного 
колективу мають одночасно відношення два визначення: первинний 
і вторинний. Первинним шкільний колектив називають тому, що він 
е головною організаційною одиницею в системі шкільноѴ освіти. Цей 
же колектив іменують вторинним, оскільки він складаеться з декількох, 
менш численних за складом первинних колективів учителів й учнів. 

Навчально-виховна діяльність учнівського колективу здійснюеться 
під керівництвом педагогів. Вони безпосередньо включені в цю ді-
яльність, організують Г! на всіх етапах — від планування до оцінки 
результатів. 

Епіцентром всіх шкільних соціально-психологічних проблем 
е клас. Він — осередок потреб, прагнень, інтересів і схильностей 
кожного школяра, у ньому реалізуються цілі, норми й цінності су-
спільного колективу. У класі вирішуються завдання формування із 
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сьогоднішнього учня майбутнього, громадянина, здійснюеться на-
вчання й виховання, формуеться система знань і цінностей, пере-
конань і вчинків, стійких рис особистості школяра. Шкільний клас 
е основним первинним учнівським колективом. 

Первинними колективами в соціальній психологіі* називаються такі, 
між членами яких установилися прямі, безпосередні, досить розвине-
ні ділові й особисті стосунки. Подібний колектив включае не білыпе 
30—40 чоловік й усередині не підрозділяеться на більш дрібні групи, 
що мають відносну самостійність. 

Психологічне визначення колективу 

Слово «колектив» давно й природно ввійшло до нашого побуту. Ми ним 
користуемося, говорячи про колектив підприемства, установи, школи. 
У побуті нам досить повсякденного уявлення про колектив. Але навіть 
і проста розмовна мова накладае обмеження на вживання цього слова. 

В «Словнику російськоі мови» С. I. Ожегова даеться наступне тлу-
мачення даному слову: «Колектив — трупа осіб, об'еднаних загальною 
роботою й спільними інтересами». 

Головною відмітною ознакою учнівського колективу, що виділяе його 
серед інших можливих, у тому числі й об'еднань школярів, що утворені 
стихійно, е підпорядкованість цілей, що стоять перед ним, завданням, 
які вирішуе суспільство в цілому. Ініціатива, прагнення й спільна праця 
школярів у колективі обумовлені потребами суспільства. 

Із цих позицій психологія розглядае основні соціально-психоло-
гічні ознаки, що характеризуют розвинений первинний учнівський 
колектив. Насамперед це зміст спільноТ діяльності, зв'язок цілей ціеі 
діяльності із завданнями суспільства, ставлення школярів до цих цілей, 
а далі — міжособистісні стосунки, норми й ціннісні оріентаціі, які 
лежать у іхній основі. 

Об'еднання дітей перетворюеться на колектив насамперед тоді, 
коли ціль даного об'еднання стае корисною для інших людей, для 
суспільства в цілому, а не тільки для членів даноі групи. 

Виникнення суспільно корисноі' мети — лише одна, хоча й най-
важливіша, умова перетворення групи на колектив. Істотно також, 
що ділові стосунки, що складаються між учнями, залишають бажати 
кращого, якщо ущемляються інтереси хоча б одного зі членів колек-
тиву, порушуються закони або норми моралі, таке об'еднання дітей 
не може бути віднесене до розвиненого колективу, тобто оцінено як 
вищий рівень його розвитку. 
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Стосунки в колективі 

Колектив не е простою сукупністю індивідів, що одночасно зібралися 
в одному місці. «Клас — колектив,— за словами відомого педагога й пси-
холога П. П. Блонського,— не е простою сумою окремих учнів. Тому 
характеристика класу не може бути підмінена набором індивідуальних 
характеристик дітей». Психологічно колектив в основному складаеться 
з різного виду ставлень учнів до спільноі справи й один до одного. 

Стосунки в учнівському колективі утворюють складну взаемоза-
лежну змінну систему, у якій аналітично, тобто в дослідницьких цілях, 
можна виділити кілька видів. 

Офіційними звичайно називають стосунки, що виникають на посадо-
вій основі. Вони регулюються уставами, положениями, затвердженими 
правилами й т. п. 

Неофіційні стосунки складаються на базі особистого ставлення лю-
дини до людини. 

Стосунки по вертикалі — це міжособистісні зв'язки, що утворюються 
між керівником і підпорядкованим, лідерами й іншими членами ко-
лективу, у цілому між людьми, що займають у внутрішньоколективній 
офіційній і неофіційній посадовій іерархіі' різні положения. 

Стосунки по горизонталі — це міжособистісні зв'язки членів колек-
тиву, що займають однакове офіційне або неофіційне положения. 

Ділові міжособистісні стосунки треба розуміти як такі, що виника-
ють у зв'язку зі спільною роботою, навчанням або з Ух приводу. 

Особисті відносини — це стосунки людей, що складаються між ними, 
незалежно від виконуваноТ роботи або навчання. 

У розвинених колективах формуеться система ділових й особистих 
стосунків, які добре доповнюють одні одного й відіграють різну роль 
у задоволенні потреб й інтересів кожного члена колективу. 

У раціональних міжособистісних стосунках на перший план ви-
ступають знания людей од не про одного й об'ективш оцінки, які і'м 
дають оточуючі. 

Емоційні стосунки грунтуються на оцінках суб'ективних, на осо-
бистому, індивідуальному сприйнятті людини людиною, такі відносини 
обов'язково супроводжуються позитивними або негативними емоціями, 
вони далеко не завжди засновані на дійсній, об'ективній інформащі 
про людину. 

Опосередкованими змістом діяльності називаються такі стосун-
ки, які побудовані на базі основноі' діяльності. Всі інші стосунки 
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безпосередньо із ціею діяльністю не пов'язані й називаються неопо-
середкованими. 

Той або інший учнівський колектив створюеться для досягнення 
необхідних йому цілей освіти й виховання. Ці цілі визначають основні 
види діяльності: навчально-пізнавальну, ігрову, спортивну, художню 
й т. ін. Спільна діяльність припускае поділ обов'язюв. Кожна людина 
в колективі пов'язана з іншими розгалудженою системою відносин, 
як і'х назвав А. С. Макаренко, відносин «відповідальноі' залежності», 
тобто колективістських відносин. Вони визначаються через поняття 
відповідальності, колективізму, згуртованості, контактності, відкритості, 
організованості й інформованості. 

Відповідальність членів учнівського колективу — шкільного кла-
су — проявляеться в тому, що його учасники своі слова підтверджують 
справою, вимогливі до себе й один до одного, об'ективно оцінюють 
успіхи й невдачі свого класу 

Поняття колективізму містить у собі постійну турботу учнів про 
успіхи свого класу, прагнення гарно вчитися й дружити, протистояти 
тому, що руйнуе колектив, порушуе його едність. Колективізм — це 
розвиток добрих традицій у класі. 

Згуртованістъ справжнього колективу — це едність думок при 
вирішенні різноманітних питань й едність дій у спільній діяльності, 
що характеризуеться ціннісно-оріентаційною едністю — ступенем по-
годженості позицій, установок, думок, оцінок і дій членів колективу 
у зв 'язку з питаниями, що безпосередньо пов 'язаш з його цілями 
й завданнями. 

Для справжніх колективістських відносин важлива контактність — 
гарні особисті, емоційно сприятливі й дружні, довірчі взаемини членів 
колективу Педагогам необхідно звертати особливу увагу на дружні вза-
емини школярів, які е одніею з головних особливостей міжособистісних 
відносин у підлітковому й старшому шкільному віці. 

Під відкритістю колективу розуміеться здатність установлювати 
й підтримувати позитивні, засновані на колективістській основі вза-
емини з іншими колективами або 'іхніми представниками, а також 
новачками у своему колективі. Об'еднання, що не володіють відкри-
тістю, називаються корпоративними (корпорація — це група, інтереси 
якоі замкнуті тільки усередині и й не поширюються на інших людей 
й інші спільності й колективи). До корпоративних об'еднань школярів 
відносяться різні угрупування учнів, що протиставляють себе колективу, 
антигромадські вуличні об'еднання дітей та ін. 
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Організованість проявляеться у вмілій взаемодіі членів колективу, 
у безконфліктному розподілі обов'язків між ними, у взаемозамінності. 
Організованість — це здатність колективу самостійно виявляти й ви-
правляти недоліки, попереджати й оперативно вирішувати виникаючі 
протиріччя й конфлікти, уміння членів колективу в будь-якій ситуаціі 
знаходити спільну мову. 

Інформованістъ припускае знания завдань, які стоять перед колек-
тивом, підсумків його роботи, позитивних і негативних сторін роботи 
колективу, норм і правил поведінки, добре знания змісту роботи інших 
членів колективу, рис характеру, прихильностей і схильностей одне до 
одного. 

Всі ці характеристики становлять основу соціальноТ психологіТ роз-
виненого колективу. Вони — необхідна умова існування розвиненого 
учнівського колективу, іхня відсутність — ознака недостатньоі соціаль-
но-психологічноі розвиненості відповідноі спільності. 

Існують й інші види відносин, що зустрічаються в різноманітних 
об'еднаннях школярів, наприклад відносини міжособистісноТ авторитет-
ності, референтності й лідерства й т. д. Вивчення цих відносин сприяе 
більш глибокому розумінню особливостей кожного конкретного колекти-
ву, а отже, знаходженню найефективніших способів впливу на колектив 
у цілому й кожну конкретну особистість в даному колективі. 

Структура колективу 

Структура колективу визначае положения кожноі людини в ко-
лектив!. Для білыи точноі характеристики місця кожноУ особистості 
в структурі внутрішньоколективних відносин введені спеціальні по-
няття: позиція, статус, внутрішня установка, роль. 

Позиція — це поняття, що позначае офіційне положения учня в тій 
або іншій підсистемі відносин. Вона визначаеться зв'язками даного 
індивідуума з іншими членами колективу. Від позиціТ, яку індивід за-
ймае в колективі, зал ежить міра його формального впливу на думки 
й учинки інших членів колективу. 

Статус індивіда в колективі — це неформальна соціально-психо-
логічна характеристика його положения в структурі відносин, ступінь 
його авторитетності для інших учнів. Поняття статусу однаковою мі-
рою відноситься як до безпосередніх відносин у колективі, так і до 
опосередкованих. 

Внутрішня установка людини в системі колективних відносин — це 
особисте, суб'ективне сприйняття людиною свого власного статусу, те, 
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як людина оцінюе свое положения, повагу до себе з боку інших членів 
колективу, свій авторитет і ступіиь свого впливу на них. 

Роль у соціальній психологи визначаеться як нормативно заданий, 
схвалений зразок поведінки, що очікуеться від людини, яка займае те 
або інше положения, ту або іншу позицію в колективі. Роль, яку лю-
дина приймае на себе, багато в чому визначае сприйняття й оцінку Гі 
в системі відносин у колективі. 

Крім сформованоі в колективі системи міжособистісних відносин 
структуру колективу визначають такі поняття, як композиція й канал и 
комунікацій. 

Композиція колективу — це характеристика, що відбивае своерідність 
індивідуального складу колективу. Наприклад, про класи, що склада-
ються з різних за своіми індивідуально-психологічними особливостями 
школярів, говорять, що вони мають неоднорідну композицію. Про 
учнівські спільноти, які включають учнів, що більш близькі один одному 
за своіми індивідуально-психологічними даними, говорять, що в них 
однорідна композиція. Як однорідні, так і не однорідні за композиціею 
колективи можуть бути психологічно сумісні або несумісні. 

Сумісність людей у колективі залежить не тільки від індивідуаль-
них особливостей, але й від норм, ціннісних оріентацій, які поділяють 
члени даного колективу, від Іхнього ставлення одне до одного й до 
спільноТ справи. 

Канали міжіндивідуальних комунікацій у колективі — це структура 
взаемодгі учасників колективу, обміну інформаціею між ними. На ма-
люнку наведені два основних види структур каналів комунікацій: 

А — централизована, коли один зі членів колективу перебувае в цен-
тр! уваги й відіграе основну роль в організацй міжособистісних відносин 
(а — фронтальна, б — радіальна й в — іерархічна); 

Б — децентралізована, коли е декілька, не менш двох рівнів су-
підрядності учасників, причому частина з них може безпосередньо 

в) іерархічна а) фронтальна б) радіальна 
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бачити одне одного в процесі спільноі діяльності, а частина не може 
(г — ланцюгова, д — кругова, е — повна). 

г) ланцюгова д) кругова е) повна 

Фронтальна структура характеризуеться тим, що й учасники без-
посередньо перебувають поруч один з одним й, не вступаючи в прямі 
контакта, можуть все-таки бачити один одного, що дозволяе ім урахо-
вувати реакцй й поводження один одного в спільній діяльності. 

Радіальна структура комунікаціТ відрізняеться від фронтальноТ тим, 
що учасники комунікацй в процесі діяльності не можуть безпосередньо 
бачити й сприймати один одного, а можуть обмінюватися інформаціею 
тільки через центральну особу. 

Централізована іерархінна структура характеризуеться тим, що тут 
мають місце не менш ніж дві групи супідрядності учасників, причому 
частина з них можуть безпосередньо бачити один одного в процесі 
спільноТ діяльності, а частина — ні. 

Децентралізовані структури відрізняються від централізованих у ко-
мунікативній рівності всіх учасників (кожен член колективу усередині 
цих структур мае однакові з усіма іншими можливості приймати, пе-
редавати й переробляти інформацію, вступати у відкрите необмежене 
спілкування з іншими членами колективу). 

Ланцюговиы варіант децентралізованоі' структури комунікацій — це 
система спілкування, у межах якоТ міжособистісні взаемодй здійсню-
еться як би по ланцюжку. 

Кругова структура припускае однакові можливості для всіх членів 
колективу, при якій учасники можуть безпосередньо спостерігати за 
реакціями один одного й ураховувати і'х у своій роботі. 

Повна, або необмежена структура, припускае вільне міжособистісне 
спілкування, коли кожний з учасників може вільно взаемодіяти з усіма 
іншими. 
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Вибір на практиці тіеі або іншоТ структури учнівського колективу 
визначаеться інтересами педагога або цілями й завданнями, які ставить 
перед собою колектив. При необхідності швидко й оперативно вирішити 
конкретні завдання, що покладені на колектив, насамперед вивчають 
композицію колективу. Іноді педагога цікавить положения окремого 
учня в системі міжособистісного спілкування й взаемодгі, і тоді корис-
ним може виявитися аналіз структури учнівського колективу з позиціі* 
ролей і внутрішніх установок. Знания структури колективу без аналізу 
достатньоі' інформаціі' про характер взаемин, що існують у ньому, не-
достатньо для повноцінноТ соціально-психологічноі характеристики 
даного колективу. 

Цінності колективу 

Основу відносин у колективі становлять цінності, що прийняті 
в ньому, тобто те, що колектив уважае найбільш важливим і значимим 
у житті й діяльності, в особистості й поводженні кожного його члена. 
У класі, наприклад, можуть особливо цінуватися чесність, чуйність, 
доброта, сміливість, а відповідні особистісні якості розглядатися як 
приклад для наслідування. Цінності колективу багато в чому обумовлені 
наявними в ньому соціальними нормами, які виконують ряд важли-
вих функцій. Найбільш істотні — регулятивна, оцінна, санкціонуюча 
й стабілізуюча. 

Регулятивна функція полягае в тому, що соціальні норми визна-
чають поводження людей у колективі. Для багатьох шкільних класів 
нормами е відповідальне ставлення до навчання, суспільна діяльність, 
довіра, взаемодопомога, тобто моральні принципи, що лежать в осно-
ві специфічних колективістських відносин. Норми й цінності одного 
колективу можуть не відповідати нормам і ціннісним оріентаціям інших 
груп школярів. Тому в кожному конкретному випадку при визначенні 
групових норм, УхньоТ прийнятності або неприйнятності доцільно попе-
редньо уточнювати суб'екта, з позицгі якого вони оцінюються. 

Оцінна функція групових норм полягае в тому, що вони виступають 
як підстави й критеріѴ для кваліфікаціТ вчинків і відносин того або 
іншого члена колективу як правильних або неправильних. 

Санкціонуюча функція групових норм тісно пов'язана з оцінною. 
Нею визначаеться реакція групи або колективу на вчинки окремих 
учнів, що відхиляються від норми в позитивну або негативну сторони. 
Іхне поводження й учинки схвалюються білыиістю членів спільності 
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(позитивні санкціі), а ті, хто порушуе найбілыи важливі групові норми, 
будуть засуджені й покарані (негативні санкціТ). 

Стабілізуюча функція групових норм полягае в тому, що вони згур-
товують колектив, надають йому психологічноТ стійкості. 

Групові норми можна зрівняти з фундаментом, на якому будуеться 
й тримаеться вся психологія колективу. Міцність цього фундаменту 
в першу чергу залежить від того, наскільки свідомо й послідовно до-
тримуються члени колективу загальних соціальних норм. 

Якщо групові норми регулюють поводження школярів в учнівських 
колективах як би знизу, з боку самого колективу, то ціннісні оріентаціі 
виховуються в дітях, так би мовити, зверху, суспільством і громад-
ською організаціею, у яку даний колектив включений. Система цін-
нісних оріентацій колективу відбивае ідеологію й культуру суспільства. 

Ціннісні оріентаціі виражають собою ставлення людини або спільнот 
не один до одноі, а до суспільства. У цьому Тхня основна відмінність 
від індивідуальних або групових норм. Ціннісні оріентаціТ впливають 
на встановлення традицій, звича'Тв, ритуалів. 

Традиціі відіграють значну роль у зміцненні й згуртованості учнів-
ського колективу. ТрадиціТ — це способи спілкування й здійснення 
спільноТ діяльності, що сформовані в колективному досвіді і збері-
гаються тривалий час. У процесі життедіяльності колективу традиціі 
переосмислюються, наповнюються новим змістом, множаться разом 
з моральним ростом колективу. 

Особливими формами традиціТ е звичаТ й ритуал и. 
Звычай — це зразок поведінки, що сприйнятий з минулого й від-

творений у його незмінному вигляді. 
Ритуал являе собою строго регламентований порядок дій, що ви-

ступае символом певних відносин і ціннісних оріентацій. Ритуали 
багато в чому формують у школярів почуття колективізму. Загальні 
переживания, емоційна Тхня спрямованість завжди зближають, за-
пам'ятовуються, залишають слід у душі школяра. 

Психологію учнівського колективу характеризуе також його су-
спільна або колективна думка, що визначаеться як ставлення учнів 
до різних явищ навколишньоТ дійсності. Воно виражаеться у формі 
суджень, які поділяе більшість членів колективу. Існуе кілька форм його 
вираження. Одна з них — це оцінні судження. У них прямо або побічно 
втримуеться схвалення або осуд, підтримка або відхилення колективом 
певних точок зору, висловлення «за» й «проти» певних дій. Тнша форма 
вираження суспільно! думки учнівського колективу — це судження, що 
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обгрунтовують. Вони пояснюють, чому учнівський колектив або певна 
його частина дотримуеться тіеі або іншоТ точки зору. Подібні судження 
близько примикають до оцінних, однак мають самостійну значимість. 
У структурі колективноі думки виділяють також аналітичні судження, 
судження-визначення й конструктивні судження (останні визначають 
шляхи й способи різних проблем). Оцінна форма суспільно! думки 
колективу виступае як би стрижневою, основною серед інших. 

Суспільна думка учнівського колективу формуеться зі знань, що 
були почерпнуті на уроках, під час читання художньоі літератури, із 
засобів масовоѴ інформаціТ, суджень окремих учнів, насамперед лідерів 
колективу, осіб, найбілып авторитетних серед однолітків. Суспільна 
думка, якщо вона едина, здобувае силу колективноі норми. 

Психологічний клімат 

Серед усіх соціально-психологічних явищ психологічний клімат 
найбільш тісно й глибоко пов'язаний з емоціями й переживаниями 
людей, відтворюючись яскраво в Тхніх настроях. У найбільш загально-
му вигляді його можна визначити як домінуючий комплекс емоційних 
станів, відносно стійкий емоційний настрій, що пронизуе всю систему 
діяльності, спілкування й стосунки у колективі. Це характеристика 
емоційних реакцій членів колективу на подіі, які відбуваються в ньому 
й навколо. 

Психологічний клімат в учнівському первинному колективі на-
самперед проявляеться в загальному емоційно насиченому ставленні 
учнів до того, що відбуваеться. Сприятливий психологічний клімат 
виражаеться в активності учнів, іхньому свідомому ставленні до на-
вчання й суспільноі роботи. Психологічний клімат колективу — це 
складна система різноманітних позитивних і негативних емоційних 
станів, спільних колективних переживань. У життедіяльності учнів-
ського колективу вони виконують особливі функцй. 

Інтегральна (об'еднуюча) полягае в згуртуванні колективу, стымулю-
юча — у підвищенні загального життевого тонусу членів колективу. 

Крім названих функцій психологічний клімат у колектив виконуе 
ще три функціУ: 

• соціально-пізнавальну, що допомагае краще усвідомити, оператив-
ніше й вірніше оцінювати результата своеТ праці, виділити вирішені 
й невирішені питания; 

• стабілізуючого, сприятливого формування в школярів почуття «ми», 
істотно полегшуючу адаптацію нових членів колективу; 



Учнівський колектив , його структура , цінності та у м о в и р о з в и т к у 5 7 

• стилеутворюючу функцію колективних емоцій, що визначае стиль 
життя даиого колективу, що відрізняе його від інших. 
Психологічний клімат — це результат взаемних емоційних впливів 

людей один на одного, які можна визначити словами «заражения» або 
«вселяння». Емоційні стани можуть передаватися від людини до лю-
дини, заряджаючи Тх загальними емоціями. Взаемні емоційні впливи 
особливо сильні в дитячому колективі. Тут можна відзначити певну 
закономірність: чим білып розвинений у соціально-психологічному 
плані дитячий колектив, тим білыи виражене його емоційне життя 
й значніше наявні в ньому емоційні потенціали. 

Л і д е р с т в о в колективі 

Керування учнівським колективом, його самоврядування, вплив 
на його психологію й діяльність звичайно здійснюються через офі-
ційно призначених осіб і через неформальних лідерів. В обох ви-
падках керування пов'язане з авторитетом окремих членів або груп 
у колективі. 

Психологічне вивчення лідерства й порівняльне дослідження вимог, 
що пред'являються до керівників і лідерів у колективах, указують на 
білыиі розходження в знаниях, уміннях, формах поведінки й способах 
впливу на людей, якими користуються гарні керівники й неформальні 
лідери. Ці розходження настільки великі, що сполучення достоінств 
керівника і якостей лідера в одніеТ людини зустрічаються не так часто. 
Тільки при позитивному особистому ставленні до людей можна стати 
для них лідером, домогтися успіху й довіри, неофіційного визнання. 
У колективах, де керівник не мае у своему розпорядженні властивостей 
лідера, потрібна людина, що доповнювала б його в такій якості. 

Дійсним лідером у групі, здатним повести за собою інших, може 
стати людина, що мае особливі риси лідера. Ці риси е вродженими, 
даними людині від природи. 

3 іншого боку, якщо індивідуальні особливості людини відпові-
дають вимогам групового завдання, то саме вона стае лідером. При 
зміні групового завдання й вимог, які воно пред'являе до спілкування 
й спільноі' діяльності людей, лідером може стати інша людина, інди-
відуальні особливості якоі найбільшою мірою відповідають умовам, 
що змінилися. 

У розвиненому юнацькому колективі лідером звичайно стае той, хто 
мае особистісні достоинства, які цінують інші школярі. Саме ж явище 
лідерства виникае як потреба школярів у набутті такого роду цінностей. 
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Таким чином, за індивідуальними особливостями лідера можна судити 
про ціннісні оріентаціі дітей, які представляють дану групу. 

Крім самого поняття лідерства в соціальній психологіТ широко ви-
користаеться поняття стилю лідерства. Традиційно прийнято розрізняти 
три основних стилі лідерства: 

• авторитарний, що характеризуеться вираженою владністю лідера, 
директивністю його дій, единоначальністю й самостійністю в ухва-
ленні рішення; 

• демократичний, що відрізняеться від авторитарного тим, що лідер 
постійно звертаеться до думки залежних від нього людей, радиться 
з ними, залучае і'х до вироблення й прийняття рішень, до співробіт-
ництва в керуванні колективом; 

• ліберальний, коли лідер фактично уникае обов'язків керівника. 
В історй дослідження стилю лідерства, що нараховуе не один де-

сяток років, перед психологами неодноразово виникло питания: який 
з розглянутих стилів лідерства найбільш ефективний. В кінці кінців 
підсумку довелося взагалі відмовитися від пошуків единого, ефек-
тивного стилю лідерства, що був би придатний на всі випадки життя. 
Виявилося, що кожний із зазначених стилів сам по собі без урахування 
багатьох інших обставин не може бути ні кращим, ні гіршим. Ефектив-
ність різних стилів лідерства залежить від індивідуальних рис лідера, 
завдання, що розв'язуеться, рівня розвитку колективу й ситуаціі, що 
склалася в ньому. 

Проте найкращий стиль лідерства все-таки існуе. Це так званий 
гнучкий стиль, реалізуючи який лідер поводиться в залежності від об-
ставин. Гнучкий лідер повинен міняти стиль лідерства (керівництва) 
залежно від обставин й у відповідності зі сформованою в колективі 
обстановкою. 

Умови ефективноТ діяльності шкільного колективу 

При дослідженні колективів педагоги й психологи переконувалися, 
що пізнання психологічних закономірностей взаемодіі й взаемин дітей 
дозволяе підвищити ефективність роботи відповідних колективів. 

Психологічні характеристики учнівського колективу: стосунки, струк-
тура, композиція, канали комунікацій, норми, цінності, оріентаціі, су-
спільна (колективна) думка, звичаі. Традицй й лідерство — все це важ-
ливі фактори в житті класу, школи. У зв'язку із цим доречно поставити 
узагальнюючі питания: чи однаковий вплив кожного із цих факторів 
на успішність роботи учнівського колективу? чи однозначні ці зв'язки? 
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Питания про те, чому віддати перевагу, не просте, якщо його роз-
глядати під кутом зору практично!' психологіі. Про що, піклуючись про 
підвищення ефективності діяльності учнівського колективу, учителі 
й вихователі повинні думати насамперед: про його величину, компо-
зицію, канали комунікаціТ, інші структурні особливості або про його 
психологію, про відносини, норми, ціннісні оріентаціі і т. п.? 

Спілкування, спільна діяльність школярів у різних учнівських тру-
пах і колективах сприяють розвитку особистості. Між особистістю 
й високорозвиненим колективом немае й не може бути нерозв'язних 
протиріч. 

Визначення групи школярів як колективу припускае, що вона 
повинна успішно справлятися з усіма суспільними обов'язками, що 
покладені на неТ, а не тільки бути продуктивною й задовольняти ін-
дивідуальні потреби дітей. Педагоги-психологи, розглядаючи питания 
про ознаки ефективності учнівського колективу, звертають увагу на 
необхідність оцінювати результати його діяльності не тільки з позицій 
того, наскільки добре його члени справляються з навчанням, але й по 
тому, наскільки успішно клас веде суспільну роботу й бере участь у праці. 
При цьому необхідно враховувати самодіяльну активність учнів, тобто 
наднормативну роботу його членів, що виходить за рамки обов'язкових 
норм й офіційних вимог. У цьому зв'язку необхідно ввести особливий, 
вищий критерій ефективності учнівського колективу, у якому відбива-
еться дана активність. 

Як вищий критерій ефективності учнівського колективу повинна 
виступити його наднормативна діяльність у двох Гі основних облас-
тях — освітній і виховній. 

Методи вивчення колективу 

Щоб правильно сформулювати свое практичне завдання, учитель 
повинен знати сучасні методи психологічного дослідження учнівського 
колективу, мати уявлення про те, для чого вони призначені, яку інфор-
мацію про колектив можуть йому дати. 

На практиці найчастіше застосовуються дві методики: 
• методика соціально-психологічноі' самооцінки колективу (СПСК), 

розроблена Р. С. Немовим; 
• методика самооцінки колективу через емоційно-символічну аналогію 

(СКЕСА), створена А. М. Лутошкіним. 
Методика соціалъно-психологічноі самоатестаціі колективів призна-

чена для комплексно*! оцінки розвиненості в первинному учнівському 
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колективі системи специфічних для нього відносин. Основу методики 
складае ряд з 70 суджень, що характеризуют різноманітні відносини, 
властиві членам високорозвиненого колективу. Прикладом таких су-
джень е: 

• Своі слова підтверджую справою. 
• Засуджую прояви індивідуалізму. 
• Маемо однакові переконання. 
• Радіемо успіхам один одного й т. п. 

Крім 70 робочих суджень, що охоплюють основні види колекти-
вістських відносин, у методиці С П С К е 5 контрольних, що призначені 
для оцінки надійності одержуваних відомостей. Усі робочі судження 
розділені на сім груп. Кожна із груп описуе один зі специфічних ви-
дів відносин у колективі: відповідальність, колективізм, згуртованість, 
контактність, відкритість, організованість й інформованість. У резуль-
тат! статистичноі обробки відповідей членів колективу обчислюються 
середні оцінки розвиненості колективістських відносин, потім будуеться 
соціально-психологічний рельеф колективу, що дозволяе наочно пред-
ставити рівень розвиненості учнівського колективу в цілому, за окремими 
параметрами, і за кожним із 70 окремих видів відносин у колективі. 

Однак методика С П С К не припускае конкретних мір, спрямованих 
на соціально-психологічний розвиток колективу. Це завдання вирішу-
еться за допомогою методики емоційно-символічноі аналогіі. У даній ме-
тодиці емоційні символи-образи підібрані з урахуванням особливостей 
дітей підліткового і юнацького віку, Тхнього прагнення до романтики, до 
емоційного сприйняття дійсності. Вони відповідають різним ступенями 
розвитку учнівського колективу. Для позначення цих ступенів у ме-
тодиці використовуються наступні образні назви: «Піщаний розсип», 
«М'яка глина», «Мерехтливий маяк», «Червоне вітрило», «Палаючий 
смолоскип» і т. п., які описуються певним чином. 

Своерідне бачення колективу через представлені зразки-символи, 
уміння співвіднести реальне життя учнівського колективу з еталонною 
«картинкою» — це важлива частина діагностики колективу за допомо-
гою методики СКЕСА. И перевага в тім, що вона простіше й цікавіше 
за процедурою проведения, ніж методика СПСК. Зазначена методика 
доступна дітям різних віків, від молодших до старших школярів, що 
також нал ежить до числа Гі достоінств. 

Ряд методик застосовуеться для дослідження міжособистісних вза-
емин у колективі. Серед них широке поширення одержала соціоме-
трична методика, при використанні якоі' учням пропонуеться вибрати 
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товаришів, до яких вони відчувають найбілыиі (найменші) симпатіі, 
хотіли б жити разом, відпочивати, працювати й т. д. Як підстава для 
здійснення міжособистісних виборів у соціометричному обстежен-
ні учнівського колективу використовуеться деяке заздалегідь обране 
судження — соціометричний критерій, що визначае область (сферу 
діяльності або сиілкування), до якоі' иовинні відноситися вироблені 
вибори. Дані соціометричних досліджень зображуються у вигляді соціо-
грам, які дають досить представницьку й різнобічну інформацію про 
положения школяра в системі особистих стосунків. 

Методика вивчення мотивацііміжособистісних виборів (А. В. Петров-
ський й О. I. Донцов) дозволяе з'ясувати, які з достоінств і недоліків 
товаришів по колективу приймаються в розрахунок при виборі друзів. 
Дослідження учнівського колективу за допомогою даноУ методики 
виробляеться слідом за соціометріею. Кожному зі членів колективу 
пропонуеться вибрати як мінімум вісім членів колективу й розташувати 
іх за ступенями переваги. Позитивною стороною даноі методики е те, 
що вона дозволяе проникнута в психологічні основи особистих вза-
емин членів колективу й виявити те, що практично неможливо точно 
визначити шляхом прямого опитування або безпосереднього спосте-
реження за колективом. Через и відносну складність дану методику 
рекомендуеться застосовувати в основному для дослідження мотиваціі 
виборів старших школярів. 

Один зі спеціальних методів, що може бути використаний для 
практичноі оцінки організованості учнівського колективу,— метод 
узагальнення незалежних характеристик. Суть його полягае в тому, що 
група компетентних осіб-експертів незалежно один від одного оцінюють 
різні прояви організованості. Дана методика досить проста, не вима-
гае тривалого часу для збору й обробки інформаціТ, надійна за умови 
правильного підбору експертів. 

Крім описаних е й інші (в основному білып складні й такі, що потре-
бують спеціального устаткування) методики психологічного вивчення 
учнівського колективу, з якими можна познайомитися, звернувшись до 
розробок учених-психологів, описаних у використаній літературі. 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 

Педагогові-практикові легше зрозуміти психологію класу, пізнати 
процеси, що відбуваються в ньому, якщо він знайомий з теоріею й ме-
тодиками дослідження колективу. 
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Як і в особистості, у дитячого колективу е своТ сходинки зростан-
ня. Ці сходинки не збігаються з віком й етапами дорослішання самих 
учнів. Розвиток колективу відбуваеться за своіми законами, мае власну 
логіку, своТ етапи й закономірності. 

Можна зустріти чимало різних варіантів опису стадій і рівнів, сту-
пенів й етапів, які трупа проходить у своему прямуванні до колективу. 
Розгляньмо лише один з варіантів опису, який належить психологам 
Л. I. Уманському й А. М. Лутошкіну. 

Дитяча група у своему розвитку на шляху до колективу проходить 
п'ять основних етапів, на кожному з яких здобувае й проявляе певні 
колективістські якості й відносини. 

1-й етап. Номінальна група. Це початок формування групи, перші 
кроки іі соціально-психологічного розвитку. Номінальна група являе 
собою лише формальне об'еднання людей, що не були раніше знайомі 
одне з одним. На цьому етапі група може перебувати від двох-трьох 
днів до декількох місяців. 

2-й етап. Група-асоціація. Ця група мае загальну мету, офіційну 
структуру, але не діе як едине ціле. У ній ще немае організаційноі 
едності, психологічноі комунікативності. Група може пройти цей етап 
за короткий період часу, а може й затриматися на ньому. У першому 
випадку буде відбуватися швидке згуртування членів групи, формування 
й накопичення досвіду спільноі діяльності, вироблення форм і норм 
взаемодіТ. У другому випадку ці процеси сповільнюються й може навіть 
наступити на якийсь час застій. 

3-й етап. Група-кооперація. Така група відрізняеться сталою структу-
рою, високим рівнем підготовленості до вирішення необхідних завдань, 
співробітництва. Про такі класи вчителя в школі говорять, що вони 
сильні, але не працюють на повну силу. Життя таких груп різноманітне, 
вони активно включаються в справи школи, здатні досягати високих 
результатів у спільній діяльності. Однак Тхня робота в цілому відрізня-
еться неритмічністю й підвищеною емоційною напругою. Етап групи 
коопераціі займае важливе місце у формуванні колективу. 

4-й етап. Група-автономія. На цьому етапі групу відрізняе досить 
високий рівень розвитку за багатьма параметрами, особливо за пара-
метром психологічноі едності. Такій групі властива внутрішня згур-
тованість, спаяність, відсутність угрупувань за симпатіями й анти-
патіями, розподіл групи на хлопчиків і дівчаток. Групи-автономіТ 
відрізняються великою соціальною активністю й ініціативою. Надмірна 
автономізація, однак, може повести учнів убік від шляху до колекти-
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ву, перетворити групу на корпорацію, тобто над усе для них стануть 
вузькогрупові інтереси. 

5-й етап. Група-колектив. Це вищий рівень розвитку контактно! 
групи. Тй властиві едині інтереси, організованість, підготовленість, 
психологічна комунікативність. Трупам, що досягли рівня групи-ко-
лективу, властива гармонія особистих, групових і суспільних інтересів, 
ініціатива й активність у досягненні суспільно корисних цілей. 

Представлений опис етапів розвитку колективу — це схема, складена 
на основі узагальнення спостережень за різними учнівськими об'еднан-
нями, аналізу творів, результатів діяльності й інших емпіричних даних. 

Який шлях повинен пройти у своему розвитку клас, щоб стати 
учнівським колективом? Чи можна очікувати, що група дітей, зібраних 
для спільно! діяльності в один клас, через кілька місяців або років сама 
собою стане дружним, згуртованим колективом? Як показують факта, 
стихійне перетворення класу на справжній колектив трапляеться рідко. 
Проведені психологами дослідження показали, що приблизно половина 
класів перебувае на сходинці група-асоціація, а інші — на сходинці 
група-кооперація. Практично жоден з них не досягае рівня розвитку 
колективу за роки спільного навчання. Шлях до вершин колективу не 
простой, не вимірюеться часом існування групи. 

Занадто часто останнім часом і не завжди обгрунтовано стали вжи-
вати поняття «колектив», називаючи цим ім'ям без належного соціаль-
но-психологічного обгрунтування всілякі дитячі шкільні об'еднання. 
У результаті поняття колективу трохи втратило свій первинний зміст. 

Проводячи виховну роботу, педагог повинен прагнути до того, щоб 
людські відносини в класах постійно вдосконалювалися, поступово на-
ближаючись до справді колективістського. Розраховувати на те, що це 
відбудеться само собою, що абсолютна більшість класів до закінчення 
школи стануть ідеальними колективами,— не доводиться. 

Сьогодні можна визнати цілком задовільним, якщо шкільний клас 
як колектив досягае рівня соціально-психологічно! зрілості, що одержав 
назву «високий рівень розвитку» за методикою СПСК, «червоне вітри-
ло» за методикою емоційно-символічноі" аналоги або «група-автономія» 
за описаною на початку ціеі' глави схемою етапів розвитку колективу. 

Шлях до колективу — це далеко не прямолінійний рух від нижчого 
рівня до вищого. Нерівномірність психологічного розвитку класів ха-
рактеризуеться наявністю періодів швидких спадів і підйомів, тривалих 
затримок. Як піде цей рух і чим він завершиться, залежить від багатьох 
факторів. Процес пізнання, розвитку колективу націлюе увагу на пошук 
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його джерел і механізмів у протиріччях усередині самого об'екта, що 
розвиваеться,— колективу. 

Насамиеред необхідио відиовісти на питания про те, що залучае 
й утримуе людину в тім або іншім об'еднанш, що шукае особистість 
у колективі. 

У колектив поеднуються не просто індивіди, а особистості, кожна 
з яких мае своТ особливі риси характеру й інтереси, достоинства й недо-
ліки. Особистості властиво самозатверджуватися, прагнути бути несхо-
жою на інших, бути визнаній іншими, поважати себе. Якщо в класному 
колективі в людини немае можливості для задоволення цих потреб, то 
школярі шукають і часто знаходять іх в інших трупах і колективах. 

Сьогодні, коли ми говоримо про особистісно оріентоване навчання 
й виховання, прагнення дитини з одного боку до самоствердження, а з ін-
шою — до ідентифікаці! з колективом е одним із протиріч, подолання 
якого надае життю шкільного класу динамізму, психологічно розвивае його. 

Спостереження за розвитком учнівських об'еднань показують, що 
чим білыпе класний колектив включаеться в життедіяльність шкільного 
колективу й засвоюе типові для школи риси, тим помітніше стають 
його особливості. 

Протягом короткого періоду, навіть одного дня, колектив в одних 
справах може бути високоорганізованим, цілеспрямованим, а в ін-
ших роз'еднаною групою. Однак багато рис й особливостей, що ви-
никли й існують певний час, зберігаються в колективній пам'яті класу. 
Ця пам'ять, цей досвід сприяють подальшому розвитку колективу. Чим 
частіше й дружніше діти вирішують спільно якісь спільні справи, тим 
впевненіше можна сказати, що об'еднання школярів наближаеться 
до переходу на новий, більш високий рівень колективного розвитку. 
Необхідні умови, при яких стала б можливою реалізація цього досвіду, 
і вони повинні бути створені в ході шкільного життя. Якщо цього не 
відбуваеться, виникае протиріччя між можливостями колективу і його 
діяльністю і воно може загостритися. Своечасне розв'язання цього 
протиріччя приведе до зростання колективу, затримка — до зупинки 
чи зворотного руху. 

Організація діяльності колективу 

Загальновідомо, що психологічно колектив розвиваеться в процесі 
діяльності. Діяльність визначае його основні характеристики, результати 
роботи, виховні можливості. Тнша сторона життя школяра й шкільного 
класу полягае в спілкуванні учнів. 
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Діяльність і спілкування взаемозалежні: структура спілкування за-
лежить від змісту й організаці! діяльності; практика міжособистісного 
спілкування так чи інакше впливае на організацію діяльності. I все ж 
педагогічний досвід роботи з учнівськими колективами і дані наукових 
досліджень показують, що стрижнем соціально-психологічних процесів, 
які відбуваються в колективі, іхньою першоосновою необхідно визнати 
спільну діяльність учнів. 

Становления колективу через його діяльність починаеться з утво-
рення органів керування або самоврядування колективом; необхідна 
внутрішня самоорганізація учнівського колективу з боку учнів. Орга-
нізаційна структура учнівського колективу визначаеться змістом іхньоі 
діяльності. Чим повинен займатися той або інший орган учнівського 
самоврядування? 

Часто невідповідність структури органів учнівського самовряду-
вання й завдань колективу, що трапляеться в школі, виникае тому, 
що педагоги, допомагаючи учням створювати органи самоврядування, 
починають не з аналізу змісту діяльності й завдань, які стоять перед 
учнівським колективом, а з вивчення інструкцій і розпоряджень, наяв-
них у відповідних документах рекомендаційного характеру. У результаті 
створюються органи самоврядування, які не потрібні ні даній школі, 
ні даному класу. 

Приступаючи до формування учнівського колективу, визначаючи 
його організаційну будову, педагог повинен чітко уявляти, для чого 
створюеться той або інший орган керування, чим конкретно колек-
тив під його керівництвом буде займатися, які види робіт стануть для 
нього головними. 

Потім учителеві варто продумати, якими знаниями й навичками 
повинні володіти активісти, допомогти дітям визначити склад органу 
самоврядування, але не нав'язуючи ім свое! думки. 

Дані, якими оперуе передовий психолого-педагогічний досвід, по-
казують, що для нормального розвитку учнівського самоврядування 
колективом необхідна достатня кількість спільних цікавих і корисних 
справ, що гуртують колектив, а також певний ступінь насиченості 
(активності й інтенсивності) колективно! діяльності. Кількість справ, 
ступінь іхньо! складності, спільна !хня підготовка й проведения, необ-
хідні для цього витрати часу можуть бути різними. 

Одним із критергів, що визначають ступінь багатства й розмаітості 
спільних справ, необхідних для прискореного розвитку учнівського ко-
лективу, може бути оптимальна зайнятість членів колективу в процесі 
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підготовки й проведения різних заходів. Для нормального розвитку 
колективу однаково небажані й періоди тривалоі бездіяльності, і над-
мірне навантаження. Бездіяльність веде до безвідповідальності, появи 
пасивності, ослабления внутріколективних зв'язків і погіршення вза-
емин. Напруженість створюе тимчасове відчуття успіху, сили і едності 
колективу, але містить у собі небезпеку появи стомлення, пересиченості, 
роздратованості й байдужності до того, що відбуваеться в колективі. 
Педагогові, що працюе з учнівським колективом, у тому числі й з ор-
ганами самоврядування, важливо відшукати оптимальний варіант за-
йнятості учнів у спільній діяльності. 

Важливе значения для формування організованого учнівського ко-
лективу мае цілеспрямованість його діяльності, як і діяльності органів 
самоврядування й перспективи Тхнього розвитку При цьому важлива не 
тільки наявність мети, необхідно, щоб школярі усвідомили і"і значения, 
Гі зв 'язок з інтересами кожного з них, школи й суспільства. 

Для формування справжнього колективу необхідно, щоб суспільні 
цілі його діяльності не йшли врозріз із особистими цілями кожного 
індивідуума в колективі. 

Особливе значения при формуванні колективів здобувае органічне 
сполучення завдань із природним прагненням школярів до романтики, 
гри, тобто сполучення суспільноі спрямованості діяльності учнівського 
колективу з Гі емоційною привабливістю для учнів. Педагогові необхідно 
ретельно продумати комплекс заходів, засобів і прийомів, які можуть 
додати суспільно корисній діяльності дітей емоційно привабливого 
характеру, звертати першочергову увагу на необхідність усвідомлення 
школярами суспільного змісту тіеТ діяльності, що вони виконують. 

Захопленість спільними справами характерна, як правило для тих 
школярів, які беруть активну участь у всіх етапах роботи — від наро-
дження задуму, постановки конкретних цілей і завдань до втілення іх 
у життя й підбиття підсумків. 

Вплив діяльності на розвиток учнівського колективу залежить і від 
того, наскільки продумані форми ІТ організаціѴ. Вона повинна будувати-
ся на основі відповідальноТ залежності, тобто забезпечувати залежність 
загального результату праці від роботи кожного, від зусиль всіх членів 
колективу. 

Більші можливості у виборі форм спільноі діяльності надае поза-
класна й позашкільна робота з учнями. Роботу кожноі групи дітей до-
цільно організувати на спільно-взаемозалежній основі, щоб и результат 
залежав не тільки від успішноі роботи кожного, але й від спілкування, 
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взаемодіТ учнів. Постійні ділові контакта зміцнюють внутришньоколек-
тивні зв'язки й відносини та сирияють розвитку групи як колективу. 

Згуртування колективу 

Формування згуртованих учнівських колективів сьогодні — най-
важливіше соціальне завдання, яке стоіть перед школою. Згуртований 
колектив характеризуеться тим, що він здатний протистояти зовнішнім 
впливам і зберігати внутрішню едність у різних умовах. 

У процесі формування психологічно згуртованого колективу іноді 
послідовно, іноді одночасно вирішуються кілька важливих соціально-
психологічних завдань. Перше з них — об'еднання учнів навколо цілей 
спільноі діяльності. Воно починаеться з того, що учні співвідносять своТ 
особисті інтереси й потреби із цілями й завданнями колективу. 

Далеко не кожен школяр може усвідомити своі інтереси в колектив-
ній діяльності, правильно сприйняти, оцінити навколишне оточення 
з погляду того, які можливості колектив надае йому для власного росту, 
задоволення нагальних потреб. 

Спільність цілей і завдань спільноУ діяльності е едність уявлень і від-
носин його членів до всіх справ, готовність кожного взята і'х на себе. 
Це означае, що у високорозвиненому колективі особисті й групові думки 
його учасників про те, хто і яку частина колективноі роботи повинен 
виконувати, не суперечать одна одній, не е несумісними. Необхідно 
виховувати й формувати в школярів відносини, що стимулюють почуття 
відповідальності, обов'язку. Однак не завжди можна домогтися цього за 
короткий строк життя, наприклад, тимчасового учнівського колективу. 
Тоді е інший білып ефективний шлях: спробувати психологічно зрівняти 
для членів колективу ступінь привабливості всіх намічених справ. 

Особливо важливо дотримуватися принципу соціально-психологіч-
ноУ справедливость За менш привабливу роботу на користь колективу 
учень повинен одержувати відповідну соціально-психологічну компен-
сацію у формі яких-небудь додаткових, позитивних моральних стиму-
лів, що підвищують и престижність. Навпроти, для найбільш цікавих 
і престижних функцій кількість додаткових соціально-психологічних 
стимулів повинна бути відповідним чином обмежена. Тоді різні види 
робіт стануть психологічно однаково привабливими для учнів і вони 
швидко й охоче розподілять і'х між собою. 

Школяр приходить в учнівський колектив зі своім розумінням 
правил поведінки, норм і ціннісних оріентацій. Спільне навчання, 
суспільна робота, що поеднують дітей, підсилюють значения одних 
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правил, норм й оріентацій, що безпосередньо пов'язані зі змістом ді-
яльності колективу, і послаблюють вплив інших, що не мають до неі 
прямого відношення. Завдання формування стійко! нормативно-цін-
нісноі основи взаемодіТ й взаемин в учнівському колективі е досить 
важливим. 

Згуртування колективу на рівні норм і ціннісних оріентацій від-
буваеться в міру того, як діти усе активніше об'еднуються між собою 
й беруть участь у спільній суспільно корисній діяльності. Створення 
морально! атмосфери в класі, розуміння загальнолюдських і життевих 
цінностей — справжніх й уявних — відбуваеться поступово. Досвідчений 
учитель направляе цей процес і прискорюе його. Однак потрібно, щоб 
педагог добре знав і клас, і обстановку в ньому, і ті фактори, явища, 
які найбільше цінуються в даному колективі. 

Становления загальноТ морально! системи припускае, що учні при-
йняли певні норми й відповідні ім форми поводження як колективно 
схвалювані й протилежні ім — як колективно засуджувані. Це і е ство-
рення колективно! думки, що може впливати на учнів. Сдиною для 
колективу е така нормативно-оцінна система, що усередині себе не 
містить протиріч: у ній не повинно бути несумісних моральних норм 
і ціннісних оріентацій. Стійка суспільна думка колективу — одна 
з основних соціально-психологічних ознак сформованості в ній едино! 
нормативно-ціннісно! системи. 

Соціально-психологічний процес згуртування колективу тісно 
пов'язаний із взаеминами між людьми й залежить від них. Чим кращі 
взаемини учнів, тим успішніше відбуваеться !хне згуртування. У пси-
хологи не випадково використовуеться спеціальний показник згур-
тованості колективу, заснований на аналізі особистих стосунків його 
учасників. У цьому зв'язку певний інтерес для практики згуртування 
учнівського колективу представляють спеціальні методи й прийоми 
впливу на особисті стосунки. Розгляньмо деякі з них. 

Психологи відзначають, що до людини, з якою мае здійснюватися 
спільна робота, в очікуваній зустрічі з нею звичайно заздалегідь форму-
еться позитивна установка, здатна сприятливо вплинути на виникнення 
доброзичливих особистих стосунків. Цей психологічний феномен можна 
по-різному використати в практиці вдосконалювання морального клі-
мату й підвищення згуртованості колективу. 

Позитивну роль у встановленні сприятливих взаемин між учнями 
грае попередня розповідь про тих дітей, які ввійдуть до складу ство-
рюваного колективу. 
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Перед початком спільноТ роботи з кожним зі школярів можна про-
вести невелику індивідуальну бесіду, у ході якоі' запропонувати йому 
відповісти на ряд питань. Ці питания підбираються таким чином, щоб 
бути значимими для учнів. 

Можливим прийомом критичноі перевірки згуртованості колективу 
й разом з тим його зміцнення е створення в колективі ситуаціі, що по-
роджуе труднощі в спільній роботі й напруженості в міжособистісних 
взаемодіях і взаеминах. Ця ситуація (або заздалегідь продумана й спла-
нована сукупність подібних ситуацій) е своерідним випробуванням 
колективу на міцність. 

Розвиток міжособист існих стосунків 

Міжособистісні стосунки школярів формуються й розвиваються 
в спілкуванні, у безпосередніх контактах один з одним під час на-
вчання, у суспільній роботі. На формування стосунків учнів у класі 
впливають багато факторів: зміст виконуваноі діяльності; умови, у яких 
вона здійснюеться; способи організаціТ спілкування й взаемодіТ людей; 
Тхні індивідуальні особливості й багато чого іншого. 

У кожному колективі протягом його життя, але головним чином на 
початку його формування утворюються своУ норми й правила взаемин. 
У ході спільноі діяльності, активного спілкування ці норми й правила 
проявляються у формі згод і розбіжностей учасників з різноманітних 
питань. Сдність у розумінні норм досягаеться в результаті подолання 
наявних у школярів розбіжностей. Необхідною умовою едності стае 
вироблення способів оптимального ефективного вирішення різних 
непорозумінь і конфліктів. 

Перевірені життям і психологічно обгрунтовані правила спілкуван-
ня — необхідна умова успішноѴ роботи колективу. Школярів старшого 
й середнього віків потрібно вчити керуватися у своему спілкуванні 
певними правилами, що відповідають суспільній моралі. Ці правила 
можна запропонувати, наприклад, учням у вигляді «кодексу» і т. п. 

У справжньому колективі між людьми складаються особливі дові-
рливі відносини, які в шкільному житті звичайно формуються непросто. 
Навіть в учнівських колективах, що досягли високого рівня розвитку, 
важко бувае домогтися цілком довірливих відносин між учнями. На-
самперед тому, що немае однакових людей, кожна неповторна, у кожноТ 
свій характер. 

Разом з тим становления самостійності особистості й виникнення 
певних труднощів у сфері людських міжособистісних взаемин — це дві 
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сторони того самого процесу дорослішання особистості, що сформу-
валася, що вступав в колектив. Часто доводиться істотно міняти своі 
звички й схильиості відповідио до вимог колективу, проявляючи при 
цьому вміння ввійти в колектив, прагнення до співробітництва, здат-
ність позбутися тих звичок, які можуть стати перешкодою на шляху 
успішноі спільноі' діяльності. Людині в колективі як мінімум потрібно 
навчитися правильно реагувати на поведінку оточуючих. Якщо вони 
діють не так, як Тй хотілося б, але в межах припустимих і прийнятих 
у колективі норм і правил, вона повинна постаратися зрозуміти на-
вколишніх, змінити власне ставлення до Тхнього поводження. Інакше 
неминучі міжособистісні протиріччя й навіть конфлікти. 

Точність сприйняття й розуміння людьми одне одного — одне із 
соціально-психологічних явищ, що характеризуюсь міжособистісні 
стосунки у сформованому колективі. 

Від правильності міжособистісного сприйняття залежать взаеморо-
зуміння членів колективу, оцінка ними самих себе й інших як особистос-
тей. Помилки в сприйнятті, неточності в оцінках поводження, учинків 
е одніею з основних причин виникнення різних проблем і труднощів 
у взаеминах між людьми. Для того щоб школярі правильно розуміли 
один одного, треба вчити і'х спостережливості, умінню міркувати над 
виникаючими проблемами людських взаемин, самостійно й разом 
з товарищами по колективу знаходити відповіді на важкі запитання 
взаеморозуміння. 

Чимале значения мае навчання школярів умінню ставити себе на 
місце іншоі людини, сприймати й розуміти Гі внутрішній стан і пере-
живания. Велику користь у даній справі роблять школярам рольові 
ігри, зокрема вправи з етики, й інші, пов 'язаш з необхідністю розуміти 
й відтворювати особистісні якості іншоі' людини. 

Існуе ряд прийомів психологічного впливу на особисті стосунки. 
Ми відчуваемо симпатію й краще ставимося до людей, які підтримують 
нас. На даному факті будуеться соціально-психологічний прийом, що 
дозволяе поліпшувати взаемини між деякими членами колективу, на-
приклад між керівником і лідером. 

Майже в кожній думці е нехай незначна доля істини. При бажанні 
и можна виділити й визнати. Досвідчений учитель може зробити так, 
щоб у підсумку обговорення якого-небудь складного питания взаемини 
між учнями стали кращими. 

Психологія мае у своему розпорядженні досить цікаві дані з пи-
тания про те, як впливае на взаемини людей зміна первісного став-
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лення одніеі людини до іншоѴ. Виявилося, що із чотирьох можливих 
випадків: 

• зміна сиочатку негативного ставлення одніеі' людини до іншоі' на 
позитивне; 

• збереження незмінним первинно позитивного ставлення; 
• збереження незмінним первинно негативного ставлення; 
• зміна первинно позитивного ставлення одніеі людини до іншоі на 

негативне — найкращі наслідки для взаемин людей мае перший ви-
падок, а найгірші — останній. 
Для практики впливу на стосунки учнів і розвитку колективу цей 

факт мае істотне значения. По-перше, щоб створити в колективі 
школярів сприятливі особисті відносини, не можна піклуватися про 
них на шкоду діловим. По-друге, не так то й страшно, якщо спо-
чатку особисті взаемини між учнями не будуть позитивними. По-
трете, якщо між дітьми е розбіжності в поглядах і думках, то краще, 
щоб вони виявилися із самого початку, з перших днів становления 
психологіі колективу. Нарешті, по-четверте, один раз сформувавши 
позитивні стосунки, необхідно подбати про те, щоб вони такими 
й залишалися. 

Учителеві варто пам'ятати про такі взагалі прості прийоми, які до-
поможуть йому згуртувати колектив. Якщо впевненість когось із учнів 
у правильності своеТ думки була серйозно похитнута, то потрібно, щоб 
найшовся інший учень, що підбадьорив би й підтримав першого. Для 
того щоб поліпшити взаемини з людиною, бажано скористатися під-
ходящою ситуаціею, коли людина зневіряеться в правильності власноі' 
думки, підтримати п. Якщо у випадково сформованих обставинах 
один учень підтримав іншого, то надалі Тхні відносини неодмінно по-
кращаться. 

Психологи підтверджують, що ставлення людини до тих людей, які 
випадково були присутні в той момент, коли його хвалили або нагоро-
джували, надалі стае білыи доброзичливим. Цим можна скористатися 
для поліпшення взаемин в учнівському колективі: рекомендуеться на-
городжувати тих, хто відзначився, в присутності всього класу, і особливо 
тих, з якими склалися не дуже гарні особисті взаемини. 

Знания соціально-психологічних закономірностей людських від-
носин і систематичне використання запропонованих на іхній основі 
рекомендацій у практичній діяльності із класом дозволить учителеві 
поліпшити взаемини учнів й у цілому позитивно вплине на психоло-
гічний клімат, на розвиток учнівського колективу. 
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Підвищення ефективност і діяльності колективу 

Процес формування учнівського колективу буде незавершений, 
якщо ми не доможемося того, щоб він міг успішно вирішувати зав-
дання, що покладені на нього. Це означав, що кінцевим, вирішальним 
критеріем досягнення високого рівня розвитку учнівського колективу 
е ефективність його навчання й суспільноі роботи. 

Величина учнівського колективу прямого й однозначного впливу на 
успішність його діяльності не справляе. Однак збілыиення або змен-
шення кількості членів колективу залежно від завдання колективу, його 
структури, стосунків учнів може вплинути на результат праці. 

Тому що група перебувае в процесі безперервного розвитку, мож-
ливо (і необхідно) зіставити рівень и соціально-психологічноі" зрілості 
як колективу зі здатністю вирішувати різні завдання. Закономірно, 
що групи, які перебувають на різних стадіях розвитку, мають різну 
потенційну ефективність діяльності. Між рівнем розвитку шкільного 
колективу і його можливостей вирішувати завдання різного ступеня 
трудності існуе безпосередній зв'язок. Розвинутий учнівський колектив, 
на відміну від випадкового об'еднання дітей, мае можливість однаково 
успішно вирішувати будь-які завдання. Подібний колектив вирішуе 
завдання, що мають поряд з певним особистісним змістом для його 
учасників досить виражену суспільну значимість. 

Одна з форм розв'язання складного неподільного завдання творчого 
типу — групове обговорення — включае кілька етапів: 

1. Уточнения обговорюваноі проблеми. 
2. Висловлення ідей про шляхи й способи вирішення ціеі' проблеми. 
3. Різнобічне обговорення достоинств і недоліків кожноТ пропозиціі. 
4. Зважування кожного «за» й «проти» запропонованих варіантів рі-

шення. 
5. На основі обраноі пропозиціі розробляеться програма й план діі з Гі 

реалізаціі. 
Подібні методи роботи із класом забезпечують й активність шко-

лярів, і вироблення й ухвалення оптимального рішення. Якщо такі 
завдання ставляться перед класом систематично й щоразу зростае 
ступінь складності й важкості завдань, що виконуються спільно, то 
в решті-решт формуеться згуртований, розвинутий й ефективно пра-
цюючий колектив. 

Композиція, тобто індивідуальний склад класу, впливае на життя 
колективу, як і його кількісний склад, і розв'язувані завдання, через 
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систему відносин, що характеризуют рівень його соціально-психо-
логічиоі зрілості. При одному й тому ж складі учнів колектив може 
бути психологічно однорідним і неоднорідним, сумісним і несумісним, 
працездатним і непрацездатним, згуртованим і роз'еднаним. 

Високорозвинені колективи з неоднорідною композиціею — значни-
ми індивідуально-исихологічними розходженнями учасників — краще, 
ніж однорідні, справляються зі складними проблемами й завданнями. 
Завдяки розходженням у досвіді, у підходах до вирішення завдань, 
у точках зору, мисленні, особливостях сприйняття, пам'яті й т. п. учні 
з різних сторін підходять до вирішення завдань. У результаті збілыиу-
еться число ідей, різноманітних варіантів рішення й, отже, імовірність 
ефективного виконання поставленого завдання. 

Неоднорідність композиціі колективу, якщо він слабко розвине-
ний, утрудняе взаеморозуміння, вироблення загальноТ позиціТ. У таких 
умовах неоднорідність складу учнів призводить до виникнення проти-
річ і конфліктів у сфері особистих взаемин. Поряд з упорядкуванням 
діяльності таких колективів іх доцільно розділяти на робочі підгрупи, 
що складаються зі школярів, психологічно сумісних один з одним, за-
безпечувати координацію дій і поділ роботи між підгрупами. 

В однорідних класах школярі білыи задоволені колективом, білыие 
прагнуть до спілкування. Особливо це стосуеться тимчасових об'еднань 
школярів. У важких ситуаціях, що викликають підвищену емоційну, 
психологічну й фізичну напруженість, в умовах дефіциту часу, що вы-
водиться на вирішення завдання, при порівняно простих завданнях 
кращі результата звичайно показують психологічно однорідні класи, 
тому що тут учні розуміють один одного з півслова. 

Залежність успіхів учнівського колективу від стилю керівництва 
(стилю організаторськоѴ діяльності лідера) також перебувае в безпо-
середньому зв'язку з рівнем його соціально-психологічноі зрілості. 

Для високорозвиненого учнівського колективу, що мае органи са-
моврядування, здатного до самоорганізацгі, ефективнішими будуть 
колегіальні форми керівництва. У цьому випадку всі основні питания 
навчання й суспільноТ роботи вирішуються за участю школярів, а то 
й ними самими. 

У колективах, що перебувають на середньому рівні соціально-пси-
хологічноі зрілості, кращий гнучкий стиль організаторськоі' діяльності, 
у якому елементи колегіальності й директивності присутні приблизно 
в рівній пропорціі* і іхній вибір визначаеться конкретними умовами 
діяльності. 
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У тимчасових учнівських колективах або постійних, але відносно 
слабко розвииених із иротиріччями й трудиощами в особистих взаеминах 
кращі результата може дата директивний стиль оргаиізаторськоі роботи. 
Тут дітям надаеться обмежеиа самостійність, причому в межах Тхніх без-
посередніх обов'язків. Осиовиі питания керування спільною роботою 
й проблеми, що виникають у процесі роботи, керівник вирішуе сам. 

Треба, однак, пам'ятати, що занадто чаете застосування директив-
ного методу у високорозвиненому учнівському колективі негативно 
позначаеться на настроТ людей, на психологічному кліматі колективу, 
знижуе ефективність його роботи. Такий стиль обмежуе самостійність 
дітей й особливо погано впливае на вирішення творчих завдань. 

Чимале значения в житті й успішній роботі колективу мають вза-
емини. Емоційні міжособистісні стосунки, взаемні симпатіі й антипатіі, 
інтенсивність особистих контактів й інші форми взаемодій і взаемин 
по-різному впливають на ефективність роботи в колективі. 

Позитивні емоційно-міжособистісні відносини між членами колек-
тиву найчастіше сприяють успішності його роботи. Однак у колективах 
різного рівня соціально-психологічноТ зрілості ці взаемини проявляють 
себе неоднозначно. Чим дружніше клас і чим частіше спілкування дітей 
між собою, тим успішніше його діяльність. Однак, сприяючи зміц-
ненню емоційно-безпосередніх відносин між учнями класу, учителеві 
варто пам'ятати, що насамперед ці відносини повинні визначатися і'х 
суспільно корисним змістом. 

Успіх роботи колективу зал ежить від форм організаціТ діяльності. 
Існують різні види колективно виконуваних робіт: колективно-коопе-
ративна, виконувана на засадах взаемодіі' й взаемозалежності; індиві-
дуальна, що базуеться на самостійній і незалежній роботі кожного з и 
учасників, і т. д. 

У більшості випадків, за винятком деяких видів оригінальних твор-
чих робіт, перевага віддаеться колективно-кооперативним формам орга-
нізаціі праці. Вони збільшують можливості мобілізаціі інтелектуальних, 
фізичних й емоційних ресурсів колективу, поліпшують можливості 
сприйняття, оцінки й переробки різноТ інформаціТ, необхідноТ для 
успішноі роботи учнівського колективу. Сумісні рішення, вироблені 
в цих умовах, виявляються більш точними, ніж індивідуальні, білып 
справедливими й об'ективними у виправленні допущених помилок. 

Однак найкращі результата в спільній творчій діяльності учнів-
ського колективу дае розумне сполучення колективно-кооперативноТ 
й індивідуальноі форм організаціі груповоі роботи. 
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У підвищенні успішності учнівського колективу важливу роль віді-
грають групові дискусіі'. У них беруть участь всі учні класу Для того 
щоб групова дискусія була досить ефективною, необхідно із самого по-
чатку чітко визначити УТ цілі. Вони можуть бути різними — від простого 
обміну інформаціею й думками, що не припускае прийняття ніякого 
рішення, до вироблення загальних рішень з обговорюваних питань. 

При організаціі й проведенні дискусіТ в учнівському колективі треба 
враховувати ряд обставин, від яких залежить Гі успішність. Насамперед 
учням роз 'ясняють цілі й завдання, процедуру дискусгі, визначають 
час и проведения. Необхідно також чітко обмежити предмет дискусгі. 
Для того щоб дискусія була конкретною, конструктивною й плідною, 
потрібно стежити за тим, щоб учні в запалі суперечки не відходили 
від головноі теми. 

У дискусй важливо й просторове розташування учасників, тому що 
це визначае структуру спілкування (комунікацій) і через неі' впливае на 
успіх розмови. Найкраще розташовувати учасників дискусіі так, щоб 
вони добре бачили один одного. 

Під час обговорення проблем, у відношенні яких в учасників уже 
існуе певна спільність поглядів і задовільне рішення яких може бути 
знайдене порівняно швидко, головну роль грае ведучий дискусіі. Роль 
ведучого не зводиться до того, щоб активно втручатися в те, що відбува-
еться. Він повинен стежити за ходом дискусіі, аналізувати й оцінювати 
іі, зважувати правильність фактів, які наводять учасники, аргументів, 
ступінь досягнення в процесі обговорення тіеТ мети, що була поставлена 
спочатку. Час від часу ведучий ділиться з учасниками своіми думками. 
Однак, вступаючи в розмову, він повинен обходитись без персонально!' 
критики й висловлюватися коротко. 

Завершуючи дискусію, ведучий ще раз звертае увагу школярів на 
результата обговорення. Ними можуть стати розходження в думках, 
позиціях, іхня зміна, що відбулася в результаті обговорення, заходи, до 
яких необхідно вдатися в майбутньому для знаходження кращих рішень 
проблеми, ще більшого зближення позицій учасників з обговорюваних 
питань. Потім ведучий підбивае підсумки. 

У процесі дискусіі групу доцільно розділити на мікрогрупи, що 
включають по 3—5 чоловік. Ці мінімальні за складом об'еднання учнів 
відтворюють в елементарній формі основні відносини людей, що існу-
ють у великих колективах. Через аналіз і керування цими відносинами 
в мікроколективах надалі буде легко перейти до керівництва білып 
широкими дискусійними трупами. Соціально-психологічна перевага 
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роботи в мікроколективах полягае в тому, що тут у роботу втягуються 
всі учні. У таких мікроколективах легше організувати ефективну вза-
емодію учасників. 

Ефективиість діяльиості колективу залежить також від виборів 
органів самоврядування. Через погану Тх організаційну й соціально-
психологічну підготовленість обираються органи, що для учнівського 
самоврядування найчастіше виявляються недостатньо ефективними. 

Пристуиаючи до підготовки виборів органів самоврядування колек-
тивом, насамперед потрібно встановити й обговорити з учнями основні 
завдання, а також оптимальний кількісний склад цього органа. За кілька 
днів до проведения виборів учні повинні визначити, хто з товаришів 
по колективу найкраще може впоратися з обов'язками члена органа 
самоврядування. Всі висунуті кандидатури заздалегідь сповіщаються 
про це, щоб у випадку іхньоТ згоди мати можливість підготуватися до 
зборів, на яких відбудуться вибори. 

Перед зборами всі висунуті кандидатури готовлять програми ро-
боти в складі органів учнівського самоврядування. Розробляючи свою 
програму, вони можуть радитися з тими, хто Тх висунув, і пропонувати 
спільну програму. 

Виборні збори починаються з виступу перед колективом кожного 
з кандидатів. Учні потім відкрито обговорюють запропоновані про-
грами, оцінюючи Тх з погляду завдань, що стоять перед колективом. 
Після обговорення індивідуальних програм, запропонованих кожним 
кандидатом, вони виступають із коротким заключним словом. 

Одним зі шляхів підвищення ефективності роботи колективу учнів 
е застосування методики колективноТ творчоТ діяльності учнів, розро-
блено'Т Т. П. Івановим на основі досвіду А. С. Макаренка, С. Т. Шацько-
го, I. В. Іоніна, В. М. Сороки-Росинського. Методика КТД припускае: 

• створення колективу на основі ідеалів, що формуються не гаслами, 
а повсякденною позиціею педагога й справами, що спрямовані на 
громадську турботу про поліпшення навколишнього життя; 

• побудові самоврядування на принципах періодичноТ змінюванос-
ті всього активу, колективного планування, обов'язкового аналізу 
спільних справ, відносин, учинків; 

• організацію діяльності суспільно значимоТ («для людей») й особис-
тісно значимоТ («творчо — інакше навіщо»); 

• особливу позицію педагога як старшого товарища, здатного до спів-
робітництва з вихованцями, позицію, що забезпечуе повне взаемо-
розуміння й взаемодію педагогічного й дитячого колективів; 
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• ф о р м у в а н н я таких особист існих якостей , як самостійність , актив-
ність, творчість, о с н о в и яких становить ініціативність. 
О с н о в н и й результат КТД — розвиток громадянськоТ самосвідомості 

й здатності до соціальноі творчості . 
Посл ідовне в и к о н а н н я и р о п о н о в а н и х рекомендац ій дозволить учи-

телеві обгрунтовано зд ійснити вибір органів учнівського самоврядуван-
ня й тим самим п ідвищити ефективність діяльності колективу учнів. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОІ 
(ЖИТТ6ВОІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

Починаючи з вісімдесятих років XX ст. в Свропі та Сполучених 
Штатах Америки розиочався иошук шляхів реформувания систем осві-
ти відповідно до загальноцивілізаційних тенденцій розвитку людства 
в III тисячолітті. Результатом грунтовноі науковоі дискусй, у якій взяли 
участь представиики краін бвросоюзу, краін — учасииків Оргаиізаціі 
екоиомічиого сиівробітиицтва та розвитку (ОЕСО) та деяких іиших 
краін, стало розуміння педагогічною спільнотою доцільності модерні-
заціі' навчальио-виховиого процесу в закладах освіти на засадах ком-
петентнісного підходу. 

Необхідно зазначити, що серед зарубіжних дослідників існують 
розбіжності щодо структури і сфери виявлення соціальноТ компетент-
ності. Залежно від цих критерйв можна умовно виділити два підходи. 
Прихильники вузького підходу включають до структури компетентності 
тільки один компонент та обмежують сферу виявлення компетентності 
спілкуванням з людьми. Прихильники широкого підходу розглядають 
структуру компетентності як багатокомпонентну та включають до сфери 
и виявлення суспільство в цілому. Навіть прихильники вузького под-
ходу не розглядають дане поняття як наявність тільки інформаційного 
компонента — певних знань. 

Так, А. Шведел і Р. Стоунбернер описують цю якість як «уміння 
налагоджувати контакти з оточенням». Автори обмежили и сферою 
спілкування і включениям до структури компетентності тільки по-
ведінкового компонента. 

За даними К. Абромса, у 1973 р. на симпозіумі, присвяченому 
проблемам дитячого розвитку, було зроблено спробу визначити рівень 
соціальноі компетентності дітей. При цьому соціальна компетентність 
розглядалась як сукупність здібностей, що відображають ефективність 
взаемодй дитини із довкіллям. Насамперед ці здібності свідчать про 
якість міжособистісних стосунків і містять у собі мотиваційний компо-
нент (мотиви спілкування), поведінковий (навички у вирішенні проб-
лем, регулювання поведінки) та інформаційний (соціальне пізнання). 

А. Зольні широко розглядае соціальну компетентність. Він підкрес-
люе, що це складна система соціального знания, соціальних мотивів 
і соціальних здібностей, навичок і звичок, які істотно визначають со-
ціальну поведінку особистості. 
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Отже, К. Абраме та А. Зольні е прихильниками широкого під-
ходу у визначенні компетентности що виявляеться: у включенні до и 
структури не тільки знань (інформаційний компонент), але й звичок та 
навичок (поведінковий компонент), а також соціальних мотивів (цін-
нісний компонент); у розгляді соціальноУ компетентності як сукупності 
характеристик, що забезпечують конструктивну взаемодію людини із 
соціальним середовищем, а не тільки з іншими людьми. 

Розмаіття нюансів змісту поняття «компетентність» спонукало на-
уковців і функціонерів сфери освіти уніфікувати його трактування. 
Так, експерти Департаменту економічного, соціального та культурного 
розвитку ЮНЕСКО трактують це поняття як «здатність застосовувати 
знания та вміння ефективно й творчо діяти в міжособистісних від-
носинах — ситуаціях, що передбачають взаемодію з іншими людьми 
в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях», 
а фахівці Міжнародного департаменту стандартів визначають поняття 
«компетентність» як «спроможність кваліфіковано здійснювати діяль-
ність, виконувати завдання або роботу». 

У вітчизняний науково-педагогічний обіг поняття «компетентність» 
введено під впливом европейськоТ освітянськоі традиціі', яка активно 
використовуеться уже понад чверть століття. Але й досі серед дослідни-
ків відсутня одностайність щодо його змісту, а навколо його дефініцій 
і трактувань точаться суперечки теоретиків. 

На відміну від зарубіжних науковців, білыпість вітчизняних дослід-
ників прагнуть розширити зміст поняття «компетентність», включивши 
до нього, окрім знань і вмінь у певній галузі (як це е в білыпості ви-
значень европейських учених), ще й різноманітні особистісні утворен-
ня — цінності, мотиви, ставлення тощо. 

Наступним е питания про зміст соціальноУ компетентность Ви-
діляють три підходи до визначення Гі змісту: на основі конкретних 
соціальних навичок; на основі параметрів виміру соціальноТ компетент-
ности на основі якості особливості поведінки соціально компетентно!' 
особистості. Необхідно розглянути зміст соціально! компетентності 
згідно з цими підходами. 

Іх можна поділити на дві категоріі: 

• соціальні навички навколишнього середовища, що е основними для 
вирішення різних завдань в освітні й професійній сферах і містять 
у собі уміння слухати, виконувати інструкціТ, відповідні звички в ро-
бот! та навчанні тощо; 



8 0 Настільна книга к л а с н о г о кер івника 

• соціальні навички взаемодіі, які полегшують будь-яку позитивну со-
ціальну взаемодію: початок, підтримку і закінчення розмови, розв'я-
зання конфліктних ситуацій тощо. 
Необхідно зазначити, що крім соціальних навичок, які належать 

до одніеі з двох груп, що були названі вище, зарубіжні дослідники 
виділяють уміння і навички, пов'язані з внутрішньою саморегуляціею 
(вміння керувати власною поведінкою, емоційними реакціями, робити 
свідомий вибір щодо способу життя тощо). Вони так само е соціаль-
ними, оскільки проявляються щодо інших людей і у взаемодй з ними. 

Пітер Лафренье і Джин Думас у статті «Соціальна компетентність 
і оцінка поведінки» радять вимірювати соціальну компетентність за 
різними параметрами: депресіею — радістю; тривогою — спокоем; 
агресіею — спокоем; гнівом — терпимістю; ізоляціею — спілкуванням; 
егоТзмом — альтруТзмом; опозиціею — коопераціею; залежністю — авто-
номіею. А. Зольні пропонуе такі параметри вияву соціальноі компетент-
ності: екстраверсія — інтроверсія; емоційна нестійкість — стабільність; 
кооперація та емпатія — егоізм; зовнішній — внутрішній локус кон-
тролю. Оцінка соціального й особистісного розвитку за Вайнлендською 
шкалою (Е. Долл) здійснюеться за такими параметрами: самообслугову-
вання, саморегуляція, робота вдома, розвиток мови і спілкування, со-
ціалізація. При цьому не враховуеться мотиваційна складова поведінки. 
До того ж соціальна компетентність розглядаеться як сукупність певних 
якостей особистості, рис характеру. У цьому разі не приділяеться увага 
тому, в яких сферах соціального життя вони виявляються. Не можна 
однозначно, поза зв'язком із соціальною ситуаціею, стверджувати, що 
агресія, ізоляція, опозиція тощо е характеристиками некомпетентно! 
особистості. 

У статті «Оцінка соціальноі компетентності маленьких дітей» 
Д. Е. Макклеллан і Л. Г. Кец наводять список особливостей соціаль-
ноѴ поведінки компетентноТ дитини. Пропонований список зручний 
для діагностики даноі якості, тому що саме в поведінці як системі дій 
і вчинків виявляеться соціальна компетентність особистості. 

Цей список містить: 
• індивідуальні особливості поведінки — дитина завжди перебувае 

у гарному настроі, не залежить від дорослих, адекватно реагуе на 
відмови, спроможна співчувати, мае дружні стосунки з ким-небудь 
з однолітків, виявляе турботу про них, мае почуття гумору; 

• особливості соціальноТ поведінки — дитина досить ясно виявляе 
бажання й уподобання, ефективно виражае незадоволення і гнів, 
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адекватно відстоюе власні права і потреби, не боТться хуліганів, здат-
на продовжувати обговорення за темою, зробити доречний внесок 
у діяльність, не байдужа до інших, обмінюеться інформаціею, здатна 
до компромісу, не притягае до себе неадекватноТ уваги; 

• особливості взаемодіі' з однолітками — звичайно не викликае відтор-
гнення іншими дітьми, іноді запрошуеться іншими дітьми приедна-
тися до гри, роботи, дружби, названа іншими дітьми як особистість, 
з якою вони люблять гратися і працювати чи дружити. 
Опосередковано зміст поняття «соціальна компетентність» вияв-

ляеться через опис соціально компетентноі особистості. Соціально 
й емоційно здорова, готова до школи дитина мае білыиість із таких 
характеристик: вона впевнено тримаеться, дружелюбна, мае гарні сто-
сунки з однолітками, завзята у вирішенні стимулюючих завдань, мае 
розвинену мову, добре спілкуеться, виконуе команди та інструкціТ, 
уважна. Хоча ці характеристики здаються очевидними, вони не роз-
виваються самі по собі в результаті дорослішання. 

Таким чином, соціальна компетентність виявляеться в сфері вну-
трішнього «я» (наприклад, уміння керувати своею поведінкою), у сфері 
взаемодіТ з іншими (здатність до співробітництва), у сфері побуту (дбай-
ливе ставлення до речей). При цьому, за межами досліджень — знания 
про досягнення культури, уміння творчо перетворювати реальність 
(у межах можливого і відповідного до віку), знания про своі права 
й уміння іх відстоювати — все те, що може належати до соціальноі 
компетентності й стосовно суспільства. 

Аналіз праць зарубіжних авторів дозволяе стверджувати, що соці-
альна компетентність — це інтегральна характеристика, яка включае 
соціальні мотиви, знания, навички взаемодй з іншими людьми, із 
самим собою і соціальним середовищем, що забезпечуе особистості 
ефективність дій. 

На думку вітчизняних науковців компетентність являе собою ін-
тегративну якість особистості, що мае складну структуру. Найбільш 
поширеним у національній педагогічній науці е підхід, окреслений 
О. Пометун, яка до сютадових компетентності відносить знания, уміння, 
навички та ставлення. 

Слід зазначити, що в сучасному науково-педагогічному обігу па-
ралельно вживаються два терміни: «компетентність» і «компетенція». 
3 приводу Тх співвідношення теж немае одностайноТ думки. Аналіз 
різноманітних наукових джерел дае підстави виокремити принаймні 
три підходи до визначення співвідношення цих понять. 
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Перший підхід характеризуется тим, що обидва терміни вживають-
ся як синоніми (Т. Гудкова, С. Дружилов, А. Миролюбов та ін.). 

Представники другого підходу вважають компетенціі складниками 
компетентності (К. Махмурян, I. Перестроніна, В. Софронова та ін.). 

Згідно з третім підходом поняття «компетенція» тлумачиться як 
коло повноважень певноі особи, перелік соціальних вимог до и діяль-
ності в певній сфері, тоді як «компетентність» означае, як було вже 
зазначено, узагальнену здатність особистості до діяльності. Як зазначае 
О. Пометун, більшість украТнських педагогів погодились з цим підходом, 
«визначивши, що під терміном «компетенція» розуміеться передусім 
коло повноважень якоі-небудь організаціі, установи або особи. У межах 
свое! компетенціі особа може бути компетентною або некомпетентною 
в певних питаниях, тобто мати (набути) компетентність (компетентнос-
ті) у певній сфері діяльності. Оскільки йдеться про процес навчання 
і розвитку особистості, що відбуваеться в системі освіти, то одним із 
результатів освіти й буде набуття людиною набору компетентностей, 
що е необхідними для діяльності в різних сферах суспільного життя». 

Принциповим моментом компетентнісного підходу е питания про 
системну іерархію компетентностей, яка виступае стратегічним оріен-
тиром при визначенні змісту загальноі середньоі' освіти. 

Існують найрізноманітніші підходи до класифікаціТ ключових ком-
петентностей. Узагальнивши европейський досвід, украТнські педагоги 
визначили перелік ключових компетентностей, до якого ввійшли сім 
надпредметних компетентностей: 

• уміння вчитися; 
• загальнокультурна компетентність; 
• громадянська компетентність; 
• підприемницька компетентність; 
• соціальна компетентність; 
• здоров'язберігаюча компетентність; 
• компетентність у застосуванні ІКТ. 

Парадигма життетворчості дедалі активніше впроваджуеться в на-
вчально-виховний процес сучасноі' школи, формуючи фактично нову 
освітню стратегію. Новий етап розвитку суспільства вимагае від осо-
бистості відповідального ставлення до життя, компетентності при ви-
рішенні складних життевих проблем. Наявність у людини життевоТ 
компетентності в усі часи й у будь-якому суспільстві обумовлювала 
продуктивність, успішність и життедіяльності в суспільному житті. 
До життевоі компетентності належать знания, уміння і навички, жит-
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тевий досвід, фізичний потенціал, психологічні якості (задатки та 
здібності, риси характеру), креативність та інтелект, духовність осо-
бистості. Ці елементи поеднуються (у різних конфігураціях) для ви-
рішення людиною конкретних завдань та розв 'язання проблем, які 
ставить перед нею життя. Життева компетентність е цілісним утворен-
ням, яке становить системну властивість усіеі особистості (хоча вона 
може репрезентувати й індивідні та індивідуальні якості людини), що 
характеризуе Гі здатність зберігати і оптимально відтворювати, розвивати 
себе, свое життя, успішно діяти в різних життевих ситуаціях, вирішувати 
складні життеві проблеми. Серед основних життевих компетентностей 
особистості можна виділити громадянську. 

Громадянська (політико-правова) компетенція — це сукупність 
здібностей, які визначають рівень політичноѴ та правовоТ культури осо-
бистості, Гі правову освіченість (знания законодавства), міру і успішність 
и політичноі* активності, відповідність Гі життедіяльності правовим 
принципам, установленим державою (з точки зору цивільного, адмі-
ністративного, кримінального законодавства тощо). 

Ознаки громадянськоі компетентності: 

• Усвідомлення значения украінськоі державності, незалежності й су-
веренності Украіни для власноі життедіяльності. 

• Знания своіх основних прав та обов'язків; наявність умінь та навичок 
користуватися правами та виконувати обов'язки на основі правових 
норм. 

• З н а н и я основ конституційного, кримінального та цивільного 
права. 

• Знания політичноѴ системи краіни. 
• Знания, пов'язані із майбутньою участю в політичному житті Украіни 

(виборча система, права і обов'язки виборця та громадянина, який 
прагне бути обраним). 

• Усвідомлення цінності права, необхідності виконувати правові 
норми. 

• Суспільно-політична активність. 

Методы розвитку громадянськоі компетентності в школі: 

• Вивчення предметів: «Правознавство», «Історія УкраТни», «Людина 
і суспільство», «Громадянська освіта», «Основи здоров'я», «Основи 
безпеки життедіяльності». 

• Стимулювання творчоі активності. 
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• Самовиховання, методика колективноі творчоТ діяльності. 
• Розвиток учнівського самоврядування. 
• Тематичні заняття. 
• Розробка і реалізація учнівських проектів, спрямованих на підви-

щення правовоі культури учнів та іхніх батьків. 
• Інше. 

Необхідно зосередити увагу на тих якостях, знаниях, уміннях, на-
вичках та відносинах, які утворюють інтегральну характеристику со-
ціальноТ компетентності. По-перше, вона впливае на життя і діяльність 
людини і, по-друге, не розвиваеться автоматично в результаті зростан-
ня, тому соціальну компетентність необхідно спеціально формувати. 
Основна роль у цьому нал ежить батькам і педагогам. 

Справжньою метою формування соціальноТ компетентності е на-
вчання дитини правильно оцінювати соціальну ситуацію і гнучко та 
точно вибирати спосіб діі* щодо неі'. 

У статті «Розвиток соціальних навичок» наводиться програма роз-
витку соціальноі компетентності Голдстейна і Поллок, що складаеться 
з п'яти стадій. 

• Навчання і розуміння реальних причин виникнення проблеми. На цьому 
етапі необхідно сформувати в дитини критичне ставлення до власних 
поглядів і прийняття відповідальності. Без цього всі інші чотири 
стадіТ будуть неефективні. 

• Розгляд рішень. На цій стадіі дитина разом із дорослими повинна 
скласти письмово чи усно список альтернативних рішень. Дуже важ-
ливо, щоб дорослі не робили цього замість дитини і не читали ій но-
тацій. 

• Ухвалення рішення. Дитина крок за кроком вибирае найбілын при-
йнятне рішення зі складеного списку. 

• Міркування. На цій стадіУ дитина міркуе над наслідками своіх дій. 
• Заключна стадія. Тут здійснюеться спроба розвинути в дитини розу-

міння причинного зв'язку. Це виконуеться, коли дитяча проблема 
пов'язуеться з іншими минулими подіями і потенційними майбут-
німи проблемами. 
Як тільки рішення було обрано і здійснено, дорослий повинен 

підбадьорити дитину, аби вона спробувала розв'язати таким чином ще 
й інші проблеми. 

К. Абраме стверджуе, що вчителеві належить основна роль у фор-
муванні в дітей соціальноТ компетентності. 3 ціею метою необхідно так 
організувати заняття й ігри, щоб стимулювати співробітництво дітей. 
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Можливе також направления дитини до іншоі віковоТ групи, де вона 
зможе виявити лідерські здібності, а також проведения ігор, що по-
еднують дітей різного віку. Автор так само пропонуе використовувати 
рольові ігри як засіб розвитку емпатіі в дітей. При цьому до завдання 
вчителя входить створення атмосфери, яка сприяе відвертому прояву 
почуттів дітьми. 

Річард Лавоі описуе конкретні поради, як можна сприяти розвиткові 
соціальноТ компетентності в школі і вдома. Наприклад: допомагати 
дитині у виявленні почуттів, давати іи змогу вибирати завжди, коли 
це можливо, не приводите дитину до груп, де існуе високий рівень 
конкуренціТ тощо. 

За даними багатьох досліджень соціальна компетентність впливае на 
фізичне здоров'я, відсутність шкідливих звичок (таких, як алкоголізм, 
тютюнопаління, наркоманія), рівень насильства і агресіі, академіч-
ну успішність учнів, довголіття і відчуття впевненості в завтрашньо-
му дні. 

Для того щоб пропоновані поради могли бути реалізовані на практи-
ці, необхідно приділяти спеціальну увагу підготовці вчителів і виховате-
лів, а також підвищенню педагогічноі компетентності батьків, створенню 
засобів, спрямованих на формування соціальноі компетентності дітей. 



МЕТОДИКА КОЛЕКТИВНОІ 
ТВОРЧОІ ДІЯЛЬНОСТІ 

Методика КТД — це спосіб організаціі' життедіяльності дитячого 
колективу, коли діти й дорослі на принципах педагогіки співробітництва 
в спільній справі піклуються про поліпшення навколишньоѴ дійсності 
й самих себе; планують, організують й аналізують свою діяльність усі 
разом на основі накопиченого досвіду. 

Т. П. Іванов визначив колективну творчу діяльність як комплекс -
ний засіб виховання. Основна цінність методики КТД у тім, що кожна 
справа мае практичну спрямованість, у процесі організаціТ й здійснення 
КТД відбуваеться засвоення нового життево важливого досвіду, засто-
сування в практиці раніше засвоених знань й умінь, набуття кожним 
учасником Справи, на думку I. П. Іванова, «власного досвіду громадян-
ського ставлення до навколишнього життя й собі», досвіду соціальних 
взаемин, інтеграція так званих ізольованих дітей у колектив. 

Методика КТД — це спосіб життя виховного колективу, якому 
властиві певні ознаки: 

• соціальна спрямованість колективноі' діяльності: тільки в турботі про 
свою Батьківщину можна виховати гідного громадянина; 

• спрямованістъ на турботу одне про одного й про самих себе, на турбо-
ту про поліпшення якості навколишнього життя; 

• співдружність старших і молодших членів колективу — учнів і педа-
гогів — основа виховних відносин; 

• мобільна структура колективу й самоврядування в ньому: наявність 
постійних і тимчасових мікроколективів й органів самоврядування; 
опора на мікроколективи при організаціі колективних справ, чергу-
вання ролей і позицій членів колективу; 

• чергування творчих доручень — чергування (обмін) постійними спра-
вами-дорученнями між мікроколективами, а також усередині мікро-
колективів через певний проміжок часу; 

• розмаТтість діяльності — КТД дозволяють комплексно вирішувати 
завдання інтелектуального, соціального, духовного, естетичного, 
фізичного й ін. напрямів виховання; 

• розмаТтість форм колективно! творчоі'діяльності: КТС — колективна 
творча справа; КТГ — колективна творча гра; КТСв — колективне 
творче свято; ЧТД — чергування творчих доручень; 
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• технологічно послідовне проходження — забезпечення едності й ди-
намічноі послідовності шести стадій організаціі' діяльності в рамках 
тематичного иеріоду життя колективу й кожноі КТД окремо; 

• участь кожного члена колективу в організаціі діяльності на всіх ста-
діях; 

• етапність обговорення питань життя колективу: спочатку — у мікро-
колективах, потім — на загальному зборі; 

• наявність розвивальних традицій у колективі; 
• емоційний, мажорний стиль спілкування. 

Колективна творча діяльність (КТД) — це спільний пошук най-
білыи оптимальних рішень життево важливих завдань, тому що про-
водиться спільно дітьми й дорослими на всіх його етапах. У кожній 
Колективній Творчій Справі вирішуеться цілий ряд педагогічних 
завдань: здійснюеться розвиток демократичних основ взаемодіі, ко-
мунікабельності, самостійності й ініціативності дітей, самоврядування 
усередині мікроколективу, колективу в цілому, активно!' громадянськоТ 
позиціі, уміння взяти на себе відповідальність за себе й за спільну 
справу. 

Виховні можливості КТД пов'язаш насамперед із самореалізаціею 
кожного учасника. Збагачення досвідом і його передача відбуваються, 
власне кажучи, одночасно. Завдання педагога в організаціТ КТД поля-
гають у тому, щоб спрямовувати діяльність учнів на набуття соціальних 
компетентностей особистості, удосконалювання особистісних здібно-
стей, потреб і взаемин. Розуміння педагогом можливостей, властивих 
даному засобу, націлюе на створення безлічі ситуацій набуття досвіду 
в різних областях життедіяльності колективу й особистості. Участь 
педагога в колективних творчих справах у позиціі* старшого товарища 
забезпечуе його зростання як людини й професіонала, а в ряді випад-
ків виступае для вихователя засобом перебудови авторитарно!' позиціі. 
Зрозуміло, це відбуваеться в тому випадку, якщо не допускаеться роз-
рив між технологіею й головним змістом. На жаль, нерідко в практиці 
за зовнішнім емоційно-творчим забарвленням КТД губиться вихідний 
педагогічний зміст. 

Кожна КТС — це система взаемодій педагога й вихованців на кожній 
стаді!" його здійснення. Структура кожного КТД визначаеться шістьома 
стадіями колективноі творчості. Розгляньмо ці стадіі у взаемозв'язку 
іхніх завдань із методичними знаниями й уміннями. 
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СтадГГ колективних творчих справ і педагогічних умінь 

1. Попередня робота — визначення ролі даноі* КТС у житті колек-
тиву, визначення конкретних виховних і життево-практичних завдань 
даного КТД і дій для іхнього виконання: 

Зміст діяльності вихованців: 
• Обговорення мети майбутньоі діяльності. 
• Обговорення спрямованості діяльності. 
• Пропонування й обговорення варіантів майбутньоі КТС. 
• Поиередне складання списку учасників (паралель, клас, мікроколек-

тив, мікрорайон і т. п.). 

Зміст діяльності організатора КТС: 
• Залучення педагогів-предметників і батьків до обговорення й по-

далыиоТ участі в спільній роботі. 
• Захоплення вихованців перспективою цікавоі' й корисноі справи. 
• Стимулювання адекватного емоційного настрою вихованців, відпо-

відальності за себе, своіх товаришів, колектив і справу в цілому. 
• Розвиток моральних почуттів дітей, віри у власні сили. 
• Розвиток соціальноі спрямованості. 
• Проведения «націлених» бесід, зустрічей і т. д. 

Методы й прийоми педагогічного стимулювання: 
• Захоплення доброю справою, творчим пошуком, героТчним, незви-

чайним, смішним, загадковим, веселим, прекрасним у природі й на-
вколишній дійсності, у вчинках людей. 

• Товариські заохочення, похвала, нагорода. 
• Товариські вимоги, контроль, нагадування, допомога, осуд, кри-

тика. 
• Довіра до людини, товариське вселяння, звертання до будь-якого 

суб'екта виховного процесу по допомогу як до товарища. 

На даному етапі важливо: 
1. Уміння поставити педагогічні завдання, пов'язані з майбутньою 

КТС, і визначити іх місце в загальній системі навчально-виховноТ 
роботи. 

2. Уміння вибрати найбільш ефективні засоби вирішення завдань. 
3. Уміння провести бесіду (з активом, групою учнів і т. д.) про майбутню 

роботу, захопити вихованців перспективою цікавоі й корисноі справи, 
перспективою пошуку варіантів. 
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На даному етапі організатор справи — будь то класний керівник, 
учитель-предметник або педагог-організатор — допомагае учням у ви-
борі теми й напряму Справи. Необхідно зробити так, щоб ініціатива 
виходила від самих дітей: провести конкурс між мікроколективами 
на кращі варіанти, пропозиціі, проекта КТС; створити «Банк ідей», 
скарбничку пропозицій і т. п. Організатор бере участь нарівні з дітьми, 
пропонуе своТ варіанти. На загальному засіданні обговорюються всі 
варіанти. Один з них вибираеться для здійснення. У випадку якщо 
е кілька варіантів, які виявляються життево важливими, іх можна 
вибудувати в пріоритетному порядку, і в такий спосіб буде вирішена 
проблема вибору наступноѴ КТС. 

2. Колективне планування — колективне уточнения мети діяльності, 
складання плану майбутньоі' Справи: 

Зміст діяльності вихованців: 
• Робота в мікроколективах: висування ідей щодо змісту й організаціі 

майбутньоі Справи. 
• Підбір у мікроколективах оптимального варіанта Справи в ході за-

гального обговорення. 
• Визначення часу й місця проведения Справи. 
• Вибір Ради Справи — тимчасового керівного органа для підготовки 

й проведения загальноі', колективноі справи (як правило, до Ради 
Справи входять пред ставники від кожного мікроколективу). 

• Визначення плану проведения Справи — и складових частин. 
• Розподіл обов'язків у ході підготовки й проведения Справи. 

Зміст діяльності організатора КТС: 
• Об'еднання учнів у мікроколективи по 5—6 чоловік (можливі варіанти 

2—4 чоловіки): за інтересами; за ознакою спілкування; за кольорами 
очей; порою року; за місяцем народження; за кольорами обраного 
жетона; на вибір лідера мікроколективу тощо. 

• Організація роботи (обговорення плану й задуму КТС) у мікроколек-
тивах. 

• Колективний збір інформаші, колективний аналіз інформаціТ. 
• Пошук кращих варіантів рішення. 
• Обмін раніше накопиченим досвідом. Виступ представників мікро-

колективів з обговорюваних питань. 
• Вибір кращого варіанта. 
• Усіляка підтримка активності й самостійності кожного вихованця 

при вирішенні всіх питань, що пов 'язаш з проектом КТС. 
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• Формування толерантного ставлення до точки зору інших суб'ектів 
виховного процесу. 

• Розвиток здатності адекватно оцінювати своі можливості. 

Методы й прийоми колектывного планування: 

• Схвалення. 
• Похвала. 
• Допомога порадою. 
• Довіра. 
• Переконання (взаемопереконання). 
• Творчий пошук. 

На да ному етапі важлыво: 
1. Уміння залучати вихованців до колективного вирішення поставлених 

завдань. 
2. Уміння сформувати мікроколективи, використовуючи різні прийоми, 

способи організаціі («за інтересами», «за рівнем активності», «за бри-
гадами», «за бажанням» і т. д.). 

3. Уміння поставити питания й спонукати до міркування: Що краще 
зробити? 3 ким? Де? Для кого? Хто буде брати участь? Кому бути ор-
ганізатором? 

4. Уміння створити атмосферу творчого пошуку на противагу суперництву 
між мікроколективами. 

5. Уміння забезпечити участь кожного члена колективу в обговоренні 
майбутньоѴ справи, допомогти визначити свое місце й роль у ньому. 

6. Уміння узагальнити висловлювання й речения представників мікро-
колективів. 
На даному етапі роль дорослого полягае в тому, щоб допомогти 

учням урахувати проблеми школи, мікрорайону, селища й ін., роз-
поділити доручення між мікроколективами й окремими дітьми на 
основах принципу природовідповідності. Організатор спрямовуе свою 
роботу на розвиток в учнів творчого пошуку. Не треба нав'язувати ді-
тям свою позицію, нехай вона пролунае як ще один внесок у спільну 
Справу нарівні з іншими. Найкраще буде, якщо думка дорослого буде 
як би розвитком того, що запропонували діти. Дуже важливо тактовно 
й ненав'язливо брати участь у роботі мікроколективів. Якщо діти зі-
штовхнулися із труднощами вибору або в них немае варіантів, можна 
запропонувати декілька своУх, і тоді діти, вибравши один з них, від-
чують себе іхніми авторами. 
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3. Колективна підготовка творчоТ справи 
Зміст діяльності вихованців: 

• Підготовка діяльності в мікроколективах, кожен з яких відповідае за 
свою частину Справи відповідно до розробленого плану. 

• Робота Ради справи і мікроколективів відповідно до доручень. 
• Координація роботи мікроколективів і всього колективу в цілому 

Радою Справи. 
• Реалізація вихованцями раніше отриманого досвіду, знань, умінь 

інавичок. 

Зміст діяльності організатора КТС: 
• Уточнения й конкретизация проекту КТС разом з Радою Справи. 
• Участь у реалізаціТ спільно прийнятого плану проведения КТС, вне-

сения пропозицій, варіантів рішення завдань і виникаючих труд-
нощів. 

• Співробітництво й взаемодопомога в процесі підготовки спільноі 
справи, втілення загального задуму. 

• Реалізація вихованцями раніше отриманого досвіду, знань, умінь 
і навичок. 

Методы й прийоми колективноі підготовки и проведения справи: 
• Захоплення добрим сюрпризом. 
• Допомога товариською радою. 
• Залучення до діяльності дітей з девіантним поводженням і т. зв. ізо-

льованих дітей. 
• Товариські вимоги, контроль, нагадування, заохочення. 
• Позитивна оцінка кожного успіху кожного з учасників. 

На даному етапі важливо: 
1. Уміння направляти роботу Ради Справи, мікроколективів, викорис-

товуючи похідні керівноі діі, залучення вихованців до участі в підго-
товці. 

2. Уміння «викликати» практичні дй вихованців різного рівня підготов-
леності й досвіду до участі в суспільно значимій діяльності, створити 
ситуацію вибору. 

3. Уміння переконувати, використовувати різні прийоми, що спонукують 
вихованців до творчоѴ, самостійноі участі в здійсненні колективно ви-
робленого плану. 

4. Уміння в повсякденному спілкуванні направляти діі вихованців на 
вирішення загальних завдань. 
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5. Уміння втягувати усіх в колективне рішення поставлених завдань. 
6. Уміння узгоджено взаемодіяти з колегами, батьками. 

Під час иідготовки Справи організатор разом з Радою Справи 
уточнюе, коригуе план и підготовки й правила проведения, а потім 
безпосередньо організуе Гі виконання. Педагог повинен спрямувати 
увагу на стимулювання ініціативи кожного учасника Справи. У процесі 
підготовки склади мікроколективів можуть змінюватися, вони можуть 
поеднуватися за іншими ознаками, ніж під час планування. На даному 
етапі готуються «сюрпризи», педагог направляв цю роботу й допомагае 
зберегти «сюрприз» у секреті. 

4. Проведения колективноі творчоі справи 
Зміст діяльності вихованців: 

• Здійснення КТС відповідно до раніше розробленого плану (сценарію). 
• Участь кожного з учасників у заздалегідь відведеній йому ролі. 

Зміст діяльності організатора КТС: 
• Спільне з Радою Справи тактовне й непомітне загальне керівництво 

проведениям Справи. 
• Участь у колективній творчій справі відповідно до раніше розробле-

ного плану. 
• Надання дітям можливості самостійного виходу з виниклих неперед-

бачених ситуацій. 
• Створення позитивного настрою, схвалення й підтримка педагогом 

учасників. 

Методы й прийоми проведения колективноі творчоі справи: 
• Експромт як головна умова розкриття творчого потенціалу членів 

колективу. 
• Мажорний настрій, оптимізм, доброзичливість, радісне очікування 

успіху, що наближаеться. 
• Прагнення до подолання труднощів. 
• Педагогічна підтримка членів колективу. 

На даному етапі важливо: 
1. Уміння створити відповідний настрой, насамперед особистим став-

ленням до справи, захоплено сказати про головне. 
2. Уміння включитися в спільну діяльність на основі співробітництва 

й товариськоі участі. 
3. Уміння виходити зі скрутного становища при виникненні неперед-

бачених ситуацій. 
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4. Уміння спостерігати, виділяти характерні риси вихованців у конкрет-
нихжиттево-практичних ситуаціях, створювати умови самоактуалізаціі' 
особистості. 
Ця стадія характеризуемся здійсненням конкретного плану дій. 

Організатор координуе проведения учнями Справи відповідно до плану, 
допомагае учням у вирішенні питань, які виникають у ході проведения 
Справи. Слід зазначити, що не завжди потрібно суворо дотримувати-
ся заздалегідь наміченого плану дій. Якщо виникають відхилення від 
плану через різні непередбачені обставини і учні самі знаходять ви-
хід із ситуаціТ, що створилася, це гідно заохочення, тому що в цьому 
випадку мае місце прояв творчих ініціатив й уміння брати на себе 
відповідальність за спільну справу. Для організатора на даному етапі 
головним завданням е підняття мажорного духу учнів, упевненості 
у власних силах, у своіи здатності нести людям радість, прагнення до 
подолання труднощів. 

5. Колективне підбиття підсумків й аналіз 

Зміст діяльності вихованців: 
• Розробка критеріів оцінки Справи. 
• Аналіз проведено!' Справи, оцінка результатів. Під час аналізу роз-

глядаються питания: 
• Що вийшло гарного? Що вдалося зробити з наміченого? Завдяки 

чому? 
• Що не вийшло? Чому? 
• Що нам варто використати надалі? Що потрібно зробити традиціею? 

Як діяти по-іншому. 
• Які були відступи від раніше наміченого плану? Чому? Як вийшли зі 

сформованоі ситуаціі'? 
• Підбиття підсумків: 
• Кому треба сказати «спасибі»? 
• Хто заслуговуе на осудження? 

Зміст діяльності організатора КТС: 
• Розроблення разом з учнями критеріів оцінки Справи. 
• Організація обговорення результатів КТС із урахуванням досвіду ѴТ 

проведения й підготовки на рівні мікроколективів і колективу в цілому. 
• Включения кожного вихованця в процес аналізу й міркування про 

колективний досвід, його оцінку й вироблення рішень про облік 
результатів у майбутньому. 
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• Зіставлення думок і пропозицій, стимулювання пошуку причин успі-
хів і невдач. 

• Опора на позитивний досвід відносин і практичних дій вихованців. 

Методы й прийоми колективного підбиття підсумків й аналізу: 
• Наділення кожного члена колективу правом виразити свою думку 

й оцінити результата справи. 

На даному етапі важливо: 
1. Уміння виділити й сформулювати питания для обговорення відповідно 

до проведеноТ робота. 
2. Уміння залучати учасників справи до колективноТ оцінки резуль-

тата . 
3. Уміння спрямовувати вихованців у процесі аналізу й оцінки свого до-

свіду й досвіду товаришів. 
4. Уміння спрямовувати хід обговорення, учити бачити й оцінювати 

результата спільноі діяльності, попереджати конфліктні ситуаціі під 
час обговорення, «нападки» на окремих вихованців. 

5. Уміння підвести до висновків, узагальнити висловлення, виділити 
головне, позитивне й намітити зростання колективу на майбутне. 
Для ефективно! організаціі' даного етапу дорослий повинен ретель-

но продумати хід і програму його проведения, залучивши до цього не 
тільки учасників Справи, але й інших учасників виховного процесу. 
Це зал ежить від виду КТС. Під час аналізу дітям надаеться провідна 
роль, але весь процес повинен проходити під безпосереднім керівни-
цтвом організаторів справи. Тут спочатку в мікроколективах, а потім 
спільно розглядаються позитивні й негативні боки проведено!' Справи. 
Причому дітей необхідно націлити на те, що негативний досвід — це 
теж досвід, на якому треба вчитися, тому не потрібно приховувати не-
вдач!: треба спокійно і'х проаналізувати й зробити висновки. 

Під час аналізу дуже важливе заохочення тих, хто доклав макси-
мум зусиль, виявив творчу ініціативу, а також тих, хто взяв на себе 
відповідальність у непередбачених ситуаціях. Окремо слід зазначити 
участь у справі ізольованих дітей і дітей, що вимагають підвищеноТ 
педагогічноі уваги, особливо в тому випадку, якщо вони раніше не 
брали участі в КТД. 

Негативний зворотний зв 'язок може бути використаний щодо 
діяльності учасників, що виходить за межі встановлених норм і, 
що призводить до невдач й у реалізаціТ запланованоі діяльності, запо-
діюе збиток іншим учасникам. 
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6. Стадія найближчоі післядіі 

Зміст діяльності вихованців: 

• Реалізація прийнятих колективом рішень. 
• Визначення напряму майбутньоі діяльності. 

Зміст діяльності організатора КТС: 

• Сиільна з учнями реалізація прийнятих колективом рішень і визна-
чення напряму майбутньо! діяльності. 

• Внесения змін у творчі доручення мікроколективів. 
• Використання досвіду (колективного планування, обговорення, під-

готовка й проведения КТС) у навчальній і позакласній роботі, у різ-
них сферах життя колективу. 

Методы й прыйомы стадіі найблыжчоі післядіі: 

• Наступність і погодженість у справах. 
• Педагогічна корекція недоліків і негативних факторів у колективній 

творчій діяльності. 

На даному етапі важлыво: 

1. Уміння використати отриманий досвід у різних ситуаціях життедіяль-
ності колективу надалі. 

2. Уміння розвивати традицй, виносити уроки з досвіду й опиратися на 
позитивний досвід. 

3. Уміння привчати до виконання наміченого колективом. 
4. Бачити перспективи морального росту колективу й окремих вихован-

ців, внести корективи в організацію виховних процесів. 
На цій стадіТ виконуються рішення, прийняті в результаті аналі-

зу. Організатор повинен направити виконання рішень у таке русло, 
коли КТС стала б ефективним засобом вирішення виховних завдань, 
проявом турботи вихователя, а потім у міру накопичення досвіду 
самих вихованців щодо репутаціі колективу й кожного його члена 
окремо. 

Варто відзначити, що ця остання стадія проведено! Творчоі Спра-
ви може збігатися з першою стадіею наступноі. Роль організатора 
в такому випадку спрямована на роботу в мікроколективах: вносяться 
зміни в чергові творчі доручення, направляеться робота з літературою. 
Пропозицп, що виникли в ході обговорення й аналізу, реалізуються 
в підготовці наступноі КТС. 
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Виховне завдання КТС здійснюеться за умови чотирьох НЕ МОЖНА: 
1. НЕ МОЖНА порушувати послідовності дій при підготовці й про-

веденні будь-яко! КТС. 
2. НЕ МОЖНА допускати перекручування позицй, ролі, що визначена 

педагогові. 
3. НЕ МОЖНА розглядати кожну КТС в «чистому вигляді». Підготовка 

й проведения кожноі з них вимагае, щоб дорослі разом з дітьми 
опиралися на досвід попередніх Справ, у кожен вид КТС вносили 
елементи іншого виду (наприклад, у соціальне — художньо-есте-
тичне й навпаки). Такий взаемозв'язок забезпечуе набагато білыиий 
виховний ефект. 

4. НЕ МОЖНА допускати розриву Колективних Творчих Справ з до-
свідом і знаниями вихованців, отриманими в навчально-виховному 
процесі. КТС — один з компонентів у загальній виховній системі. 
Колективна Творча Справа — це конкретне втілення триединого 

завдання: практично'!, організаторсько! й виховноі. Ключові слова 
методики КТС — творчість і турбота. Цю методику називають ще 
«педагогікою загально! турботи». 

Особливо слід зазначити діагностичні можливості КТС. Педагогіч-
не спостереження на кожній стаді! від планування до участі кожного 
в оцінці зробленого дае можливість побачити емоційні прояви учнів, 
ставлення й практичні ді! вихованців, динаміку взаемин у колективі. 
Розглядаючи КТС як частку виховного процесу, I. П. Іванов знову 
звертаеться до проблеми виховних відносин і відзначае, що основною 
умовою успішного використання КТС е розвиток відносин творчо! 
співдружності між всіма учасниками цього процесу, а саме: між ви-
хователями й вихованцями, між самими вихованцями, між самими 
вихователями. Важливо вчити дітей (і в першу чергу на своему при-
клад!) ставитися до роботи як до частини загального, як до вирішення 
завдань усього колективу в цілому. 

Важливо відзначити також, що повною мірою виховні можливості 
КТС як комплексного засобу можуть бути реалізовані лише у вза-
емозв'язку різних за змістом і формою проведения справ. 

Ціль програми можна вважати досягнутою, коли в основних сферах 
життедіяльності колективу (класу, школи) реалізуються в комплексі іде! 
«педагогіки загально! турботи»: 

• КО — колективна організація діяльності. 
• КТ — колективна творчість. 
• КЦ — колективне цілеспрямування. 
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• СЗ — ситуація-зразок. 
• ЕН — емоційна насиченість. 
• ССД — соціальна спрямованість діяльності. 

Варто зазначити, що будь-яка методика не самоціль, а лише засіб 
реалізаціТ тих або інших підходів, тих або інших завдань. Тому необхідно 
звернути увагу на наступне: 

• Свідоме й цілеспрямоване освоения концепцй I. П. Іванова носить 
етапний характер і припускае сполучення оволодіння теоріею й прак-
тикою реалізаціТ методики в конкретних умовах. 

• Організація цього процесу в освітній установі сприяе розвитку по-
шуковоТ активності в педагогів, оріентуе іх на творчу взаемодію з ви-
хованцями на паритетній основі. 

• У процесі колективноТ взаемодіі і у педагогів, і у вихованців відбу-
ваеться накопичення власного емоційного досвіду, досвіду дій і пі-
знання, формування соціальноі компетентності. 

ОРІ0НТОВНИЙ ПЕРЕЛІК КТД 

Організаторські КТД: 
• Загальний збір (народження колективу, збір по тривозі, збір-знайом-

ство). 
• «Чергування творчих доручень». 
• Колективний збір-планування (збір-старт, розвідка справ і друзів, 

анкета пропозицій, мозковий штурм, створення банку ідей та ін.). 
• Колективний аналіз Справи (збір-вогник, збір «Відверта розмова»; 

свіча; опитування-анкета, відкрита анкета; прес-огляд, фото-, радіо-, 
експрес-газети, газети-блискавки; «Книга думок»; есе, твір-мірку-
вання). 

Соціальні, суспільно-політичні справи: 
• Зоряний марш-похід. 
• Операція «Місто майбутнього». 
• Прес-бій, прес-конференція. 
• Дискусія «Украіна — краіна европейська». 
• Агітбригада «Хай вогонь у серцях палае, а пожеж хай не бувае». 
• Засідання круглого столу. 
• Конкурси плаката, газет, малюнка, малюнка на асфальті «Салют 

ветеранам В В В». 
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• Телеміст, телеефір, телепередача «Наш мікрорайон». 
• Судове засідання «Справа про наркотики». 
• Благодійний ярмарок зі збору засобів для малозабезпечених. 
• Акція «Ніхто не забутий» до Дня перемоги над німецько-фашист-

ськими загарбниками. 
• «Новий рік (будь-яке інше свято) у кожен будинок» (організація бла-

годійноі допомоги й святкового поздоровлення в дитячих будинках, 
інтернатах, відвідування будинку дитей-сиріт і позбавлених батьків-
ськоѴ опіки, дітей з асоціальних сімей). 

• Екологічний десант з упорядкування територіі* навчального закладу, 
мікрорайону, стадіону, місць відпочинку. 

Пізнавальні Справи: 
• Турнір, вікторини: «Найрозумніший», «Хто хоче стати переможцем?», 

«Лабіринти знань» та ін. 
• Клуб «Чомучка». 
• Оповідання-естафета. 
• Естафета улюблених занять. 
• Тематичні конкурси (фантастичних проектів, «Школа майбутнього», 

«Учень у XXI столітті» та ін.). 
• Турніри (предметні, ораторів, «знавців життевих премудростей» 

і т. п.). 
• Виставки художньоі й технічноі творчості. 
• Кругосвітні ігри-подорожі («По краінах і континентах», «Зимонька-

зима», «Народні свята забави», «Тлумачний словник» та ін.). 

Трудові Справи: 
• «Майстерня Саморобкіна», «Майстерня Діда Мороза». 
• «Книжкова лікарня», «Допоможи Книзі». 
• Трудові десанти з ремонту й прибиранию приміщень школи, при-

леглих територій, стадіону, мікрорайону. 
• «Сніжна (льодова, протипожежна) атака». 

Художньо-естетичиі Справи: 
• конкурси (інсценованоі' пісні; вокалістів «Приречена стати зіркою»; 

народного, сучасного, спортивного танцю; лицарський турнір; КВК, 
пантоміми й т. д.). 

• Засідання літературно-музичноі вітальні: «Шевченківські читання», 
«Думи моі», «Я Вас любив...», «Очей зачарування», «Думка, озброена 
римою» тощо. 
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• Конкурси живих картин: «С в нас мрія» — фантазіі на теми шкільного 
життя; «Угадай художника»; «Пастораль» та ін. 

• Огляди читців, самодіяльноі пісні й т. д. 
• Фестивалі аматорських фільмів, художньоі самодіяльності, народно!' 

творчості. 
• Естафета улюблених занять. 

Спортивні Справи: 
• Естафета до Дня фізкультурника, будь-якого іншого свята. 
• Весела спартакіада. 
• Веселі старти. 
• Туристичні походи. 
• Олімпійські ігри. 
• Турнір 1000 команд. 
• Шкільні, міжшкільні спортивні змагання, спортивні змагання з па-

рал елей, усередині класу: «Найсильніший», «Найшвидший», «Най-
спритніший» та ін. 



РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

Формування особистості, іі громадянськості, правовоі культури, 
готовності жити в демократичній правовій державі, брати на себе со-
ціальну та громадянську відповідальність, розвиток інших соціальних 
компетентностей вимагае великоі уваги з боку суспільства, школи, 
батьків. 

Саме з ціею метою доцільно створювати в класі систему учнів-
ського самоврядування, яка б охоплювала всі сфери навчально-ви-
ховноі діяльності. В процесі діяльності в органах самоврядування діти 
набувають досвіду пізнання демократы, можуть брати участь у при-
йнятті адміністративних рішень і представляти при цьому інтереси 
всього учнівського колективу Досвід організаціі та проведения виборів 
до керівних органів, участі у виборчому процесі, процедура розподі-
лу обов'язюв і прагнення в ході Ух виконання не уподібнюватись до 
«дорослих бюрократів» формують нову генерацію громадян реально 
демократичного суспільства. Існування самоврядування е чудовою 
формою навчання дітей активно використовувати права людини. За-
лучення дітей до обговорення суспільних проблем з метою прийняття 
обгрунтованих рішень, владнання конфліктів, утвердження власних 
прав і обов'язюв е соціальними компетентностями людини, істотними 
складовими громадянського суспільства, адже така діяльність сприяе 
вихованню людськоі гідності, вчить не лише мріяти, а й діяти, а це 
зумовлюе неминуче усвідомлення зв'язку між особистим добробутом 
і загальним благополуччям, почуття належності до громади, до суспіль-
ства, відчуття, що ця громада, це суспільство не випадково знайдене, 
не нав'язане зверху, а створене самими його громадянами. 

Головним завданням учнівського самоврядування е формування 
й розвиток соціальних компетентностей особистості, и гуманістичноТ 
спрямованості з глибоко усвідомленою громадянською позиціею, по-
чуттям національноі самосвідомості. 

Разом з тим реалізація завдань щодо організаціі учнівського само-
врядування в школі пов'язана з необхідністю подолання такоі супе-
речності: з одного боку, самоврядування потребуе самостійності шко-
лярів, з іншого — воно неможливе без удосконалення педагогічного 
керівництва. 
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Самоврядування не означав залишення дітей сам на сам, а е об 'ек-
том і результатом найскладнішоі', найвищоі форми педагогічного ке-
рівництва дитячим колективом. 

Учнівське самоврядування е універсальною формою активності 
учнів. 

У рамках діяльності органів учнівського самоврядування здійсню-
ються: 

• організація консультативних пунктів учителів та учнів для допомоги 
школярам з окремих предметів; 

• організація взаемодопомоги з предметів; 
• пропаганда раціональних прийомів навчальноі діяльності школярів, 

методів самоосвіти; 
• поширення правових знань учнів, в тому числі і з міжнародного 

права, розвиток правовоі культури, світогляду, політичноі культури 
в цілому; 

• пропаганда ідей національного відродження, національноТ куль-
тури; 

• проведения шкільних краезнавчих конференцій та туристських 
зборів; 

• організація екскурсійноі роботи шкільних музеів; 
• організація чергування класів по школі; 
• підготовка та проведения класних та загальношкільних конкур-

сів, фестивалів, виставок, зустрічей з представниками творчих про-
фесій; 

• пропаганда норм культурно!' поведінки, правил етикету; 
• забезпечення участі класів у масових спортивних заходах, пропаганда 

фізично! культури, підтримка в належному стані шкільних спортив-
них майданчиків; 

• пропаганда знань правил дорожнього руху, пожежноі та радіаційно! 
безпеки, здорового способу життя; 

• організація роботи дружин юних пожежних, загону юних інспекторів 
дорожнього руху; 

• підтримання санітарно-гігіенічних норм та упорядкування примі-
щення школ и і територіі' шкільного подвір'я; 

• збереження шкільного майна, виховання в школярів дбайливого 
ставлення до нього; 

• організація діяльності наставників-старшокласників з дітьми по-
чатковоі школ и; 

• аналіз проблем взаемовідносин учень — учень та учень — учитель; 
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• формування позитивного фону для вирішення конфліктних ситу-
ацій; 

• створення літопису школи. 
В процесі діяльності учнівського самоврядування через певний час 

проявляються лідерські якості деяких учнів. Якраз на них класний ке-
рівник повинен опиратись у реалізаціі завдань виховноі' робота в класі. 
Тому при формуванні та розвитку учнівського самоврядування в класі 
перед класним керівником стоять такі завдання: 

• сприяння активній позицгі учнів щодо реалізацгі прав і свобод лю-
дини; 

• допомога учням у пізнанні особливостей темпераменту, якостей ха-
рактеру на основі результатів діагностики, розвиток позитивних та 
подолання негативних рис характеру; 

• оріентація учнів на аналіз власних дій, впливу і'х на окремих членів 
колективу та колектив у цілому, навчання прийомів самоконтролю; 

• виховання в дітей уміння складати алгоритм дій, план проведения 
заходів, діяти згідно з ними; 

• стимул ювання творчоі' активності учнів, проведения виховних заходів 
та створення педагогічних ситуацій, які дозволили б кожній дитині 
незалежно від смаків та уподобань проявити ініціативу, діяти само-
стійно, реалізувати свій потенціал; 

• соціальна спрямованість завдань, які стоять перед органами само-
врядування; 

• розвиток творчих здібностей, формування вміння аналізувати та ре-
гулювати свою поведінку, застосовувати набуті знания в реальному 
житті. 
Разом з там розвивати справжне самоврядування учнів нелегко. 

В даному разі необхідно використовувати новий підхід педагогів до своіх 
задач. Тут немае якогось одного чарівного методу, використавши який 
вчителі одразу налагодили б самоврядування. Задача значно складніша: 
для успішного розвитку в дітях самостійності потрібно змінювати весь 
стиль шкільного життя, що складався роками характер самих відносин 
педагогів до дітей, і головне, на ділі систематично тренувати дітей у ви-
рішенні великих та мал их питань життя колективу, життя школи. 

Основна форма організаціі діяльності органів самоврядування — це 
практична діяльність. Сама по собі праця не організуе школярів. Ор-
ганізація вихованців у праці, навчанні, побуті е спеціальним розділом 
робота педагогів. Тільки там, де діти вміло організовані на навчання, 
співпрацю, можуть бути досягнуті позитивні виховні результата. 
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Класним керівникам необхідно пам'ятати, що ні в якому разі не 
можна створювати органи самоврядування «про запас»: спочатку — 
справа, а потім — орган самоврядування. Необхідно також прагнути 
надавати самостійність в актуальних питаниях, спрямовуючи роботу 
цих органів на вирішення проблем. Слід також дати можливість дитині 
вибрати той напрям діяльності, в якому вона зацікавлена, де вона може 
проявити себе найбільш яскраво в силу своіх природних здібностей. 

Слід зазначити, що розвиток учнівського самоврядування можливий 
як в окремому класі, так і як складова частина загальношкільного учнів-
ського самоврядування. Але все ж найбільш ефективною його робота 
буде, якщо самоврядування класу буде складовою частиною системи. 

В процесі роботи в учнівському самоврядуванні, якщо воно пра-
вильно організоване, для кожноі дитини е всі можливості для само-
актуалізаціі", виявлення та реалізаціі особистих здібностей, розвиток 
у дитини соціальноі активності, усвідомлення громадянськоТ позиціТ. 



ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ 

Одніею з форм виховноі роботи е година спілкування (година 
сиілкування). Значения години спілкування як одніеі з розповсюдже-
них й ефективних форм навчально-виховноі роботи в системі роботи 
класного керівника зростае у зв'язку з актуалізаціею взаемозумовленості 
якості освіти й громадянського виховання. Ця взаемозумовленість 
вимагае раціонального сполучення різних форм і методів навчально-
ВИХ0ВН01 роботи. 

Виходячи з того, що виховання е предметна діяльність дітей, ор-
ганізована педагогами, годину спілкування можна позиціювати як 
спеціально організовану цінносно-оріентаційну діяльність, що сприяе 
формуванню в учнів системи ставлень до навколишнього світу, життевих 
компетенцій, громадянськоі' позицй. 

Специфіка цінносно-оріентаціноТ діяльності полягае в тому, що вона 
не виступае в автономному виді, а розчинена в різних видах діяльнос-
ті: пізнаючи, спілкуючись, граючи, працюючи, людина робить оцінку 
й установлюе для себе цінності об'ектів, з якими вступае у взаемодію. 

Виходячи із завдань цінносно-оріентаційноТ діяльності, можна ви-
значити три основні функціі години спілкування. 

1. Просвітительська функція полягае в тому, що година спілкування 
розширюе коло знань учнів з предметів навчального циклу або з наук, 
що не входять до навчальноТ програми. У той же час предметом години 
спілкування можуть бути подгі, що відбуваються у світі, краТні, місті, 
селі. У зв'язку із цим години спілкування можуть мати різноманітну 
тематику. I ціею розмаггістю вони цікаві дітям, тому що предметом мо-
жуть бути як різні політичні подіТ, так і подіі у світі мистецтва, науки, 
громадського життя — ті подіі, які залучають до себе увагу людини 
з активною громадянською позиціею. 

2. Оріентуюча функція полягае в тому, що в процесі діяльності на 
годині спілкування в дитини формуеться певне ставлення до об'ектів 
і подій навколишнього світу, виробляеться певна іерархія матеріальних 
і духовних цінностей. Ця функція нерозривно пов'язана із просвітитель-
ською, тому що неможливо сформувати ставлення до навколишнього 
світу й подій у ньому, якщо дитина з ними не знайома; не можна 
сформувати громадянськоі позиціі' дитини, якщо вона не знае історіі 
розвитку своеі краТни, не знайома з и природними, архітектурними, 
духовними цінностями; марними будуть розмови про прекрасне, якщо 
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людина із цим прекрасним не знайома. Тноді година спілкування може 
мати тільки оріентувальну функцію, коли метою класного керівника 
е формування того або іншого ставлення до вже знайомого об'екта або 
явища. До таких годин спілкування відносяться обговорення фільмів, 
суспільно-політичних подій, виставок, театральних сиектаклів, подій 
у школі. У такому випадку попередня робота полягае або в колектив-
ному відвідуванні виставок, перегляді фільмів, спектаклів, або педагог 
акцентуе увагу учнів на завданнях і темі майбутньоТ години спілкування. 
Варто відзначити, що проводити годину спілкування тільки з оріента-
ційною функціею досить складно, особливо коли класний колектив 
перебувае на початковій стадіТ свого розвитку, оскільки важко вгадати 
можливі нюанси вже наявного в дітей ставлення до предмета обгово-
рення. I тільки від майстерності класного керівника зал ежить успіх 
у досягненні мети даного заходу. 

3. Спрямовуюча функція полягае в тому, щоб впливати на практичний 
бік життя вихованців, на іхне поводження, формування життевих ком-
петенцій, установок і цілей. Ознайомлення й оцінювання світу повинне 
завершуватися практичною взаемодіею з миром. Якщо спрямовуюча 
функція години спілкування відсутня, то ефективність и впливу на 
учнів значно знижуеться, а знания не переходять у переконання. 

Година спілкування ефективна тоді, коли Гі підсумком стае яка-не-
будь суспільно корисна діяльність. Так, ефективним підсумком еко-
логічноТ години спілкування може бути рішення (і дія) висадження 
дерев або чагарників на пришкільній територіі, оформления квітника 
в підшефній дошкільній установі; підсумком години спілкування, при-
свяченоТ Міжнародному дню захисту дітей, може бути рішення про 
збір подарунків для дітей-сиріт, проведения концерту й відвідування 
дитячого будинку; години спілкування про милосердя — проведения 
акціТ допомоги учасникам ВВВ. 

Найчастіше годині спілкування притаманні всі три функцй одно-
часно. Поряд із трьома основними функціями година спілкування несе 
в собі й інші, додаткові, що е наслідком основних: 

• розвиток в учнів уміння обмірковувати, оцінювати самих себе 
й своі* діі; 

• формування суспільно значимих для класу цінностей; 
• вироблення вміння вести колективну бесіду, бути толерантним сто-

совно думки й учинків інших; 
• формування поважного ставлення до сім'і, матері; 
• корекція поводження окремих членів колективу. 
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Важливо пам'ятати, що на годині спілкування, як й в інших формах 
виховноі роботи, ефективним е опосередкований вплив на учня через 
діяльність, вплив на емоційну сферу й т. ін. 

Виходячи з вищевикладеного, варто помітити, що під час плану-
вання години спілкування необхідно дуже ретельно продумувати ви-
ховні цілі й завдання. Аналіз практики годин спілкування показуе, що 
класні керівники не завжди бачать розходження між метою й завданням 
і у визначенні мети й завдань виходять не із планованого результату, 
а із засобів впливу результату 

Ціль години спілкування — це той кінцевий результат, до якого 
прагне педагог у системі виховноі роботи. 

Завдання години спілкування — це той результат, що педагог плануе 
одержати в підсумку години спілкування. 

Завдання — це сходинка в досягненні мети. Тому година спілкування 
не може бути окремою складовою виховного процесу; вона повинна 
бути ланкою в единій системі виховноі' роботи класного керівника. 

Проводячи годину спілкування, педагог повинен створити систему 
відповідних впливів в інших сферах життедіяльності учнів. Тому, пла-
нуючи годину спілкування, необхідно виходити з виховноТ мети школи, 
виховноі мети тематичного періоду, залучати до реалізаціі* даноі мети 
інших педагогів (учителів-предметників, керівників гуртків і спортивних 
секцій), що працюють у класі. I тоді виховна робота класного керівника 
не буде формальною. Дуже важливо вибудовувати тематичну систему ряду 
виховних заходів (у тому числі й годин спілкуванняах) так, щоб вони ста-
новили единий ланцюг впливів, а не були випадковими, безсистемними. 

Варто застерегти класних керівників від надмірного захоплення 
словом як засобом впливу на учня, особливо якщо це стосуеться мо-
ральних норм, а також якщо значения цих норм дітям попередньо 
не було роз'яснено з використанням прикладів з літератури й безпо-
середньо з життя. У свій час К. Ушинський зазначив: «Що стосуеться 
до моральних сентецій, то вони навряд чи не гірше покарань... При-
вчаючи дітей слухати високі слова моральності, зміст яких не зрозу-
мілий, а головне не відчутий дітьми, ви готуете лицемірів, яким тим 
зручніше мати пороки, тому що ви дали ширми для закриття цих по-
років». Слово, що бере на озброення класний керівник, повинне чітко 
відповідати настрою класу, його інтересам, усталеним взаеминам між 
дітьми. Необхідно пропонувати дітям не абстрактні моральні принципи 
й правила, а яскравий життевий матеріал, що збагачуе досвід дитини 
конкретними уявленнями про моральні категоріі'. 
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Готувити годину спілкування треба не менш ретельно, ніж урок: 
визначати цілі й завдання, чітко визначати структуру, готувити допоміж-
ний матеріал. В організацй години спілкування немае дріб'язків, тому 
що будь-який момент може негативно вплинути на настрій учнів, а без 
відповідного настрою немае результату. Методика організаціі години 
спілкування складаеться із чотирьох основних напрямів: 

• визначення мети й завдань виховання; 
• планування серіУ годин спілкування й інших виховних заходів як 

единоѴ системи в здійсненні поставленоѴ мети; 
• визначення змісту години спілкування; 
• організаційне оформления години спілкування. 

Варто застерегти класних керівників від годин спілкування, на яких 
розбираються оцінки, поведінка та інші «поточні питания» шкільного 
життя. Вони нецікаві дітям і не мають педагогічного впливу, особливо 
коли повторюються щотижня. Такі питания краще винести за межі го-
дин спілкування і працювати з дітьми індивідуально, а на обговорення 
всього класу виносити тільки те, що актуально для всіх, або у випадку 
НП у класі. Причому у випадку НП не чекати години спілкування за 
розкладом, а обговорити й прийняти рішення необхідно негайно, «по 
гарячих слідах», навіть на шкоду навчальній діяльності учнів. 

Тривалість години спілкування повинна бути обгрунтованою. Го-
дина спілкування повинна бути закінчена до того, як діти стануть 
очікувати кінця. Разом з тим, якщо існуе емоційне насичення в дис-
кусіі*, обговоренні за «круглим столом» й ін., неприпустимо обривати 
годину спілкування тільки тому, що продзвенів дзвоник, інакше вся 
праця з підготовки години спілкування і Гі проведения не буде мати 
результату. Якщо годину спілкування не вдалося закінчити протягом 
запланованого часу, краще и продовжити, поки не буде ухвалене рі-
шення, і тоді діти відчують всю важливість питания й тих завдань, які 
зважувалися на годині спілкування. 

У той же час неприпустиме затягування годин спілкування до 
2—3 годин, як це мае місце в деяких класних керівників. Якою б живо-
трепетною не була тема, якою б не була емоційно насиченою розмова, 
після 45—60 хвилин діти утомлюються, увага іх розсіюеться, спадае 
емоційна напруга, роботу або розмову ведуть тільки окремі учасники, 
інші починають нудьгувати — і в підсумку завдання години спілкування 
виконане не буде, ціль не буде досягнута. 

Значна методична складність години спілкування полягае в тому, 
що невимушеність, воля, безпосередність повинні сполучатися із 
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твердими правилами поведінки, чітким порядком, поважною тишею 
й абсолютною увагою учасників. Інакше невимушеність переростае 
в розхитаність, воля — в недисциплінованість, а безпосередність — 
у фамільярність. 

Але авторитарне введения твердих норм поведінки руйнуе атмо-
сферу природності, добровільності й у підсумку перетворюе годину 
спілкування на якусь подобу уроку. Подолати це протиріччя можна 
шляхом колективного вироблення правил проведения години спіл-
кування. Виробити Ух необхідно на першій годині спілкування. При-
кладом таких правил може бути: дотримання звичноі тиші, увага до 
мовця, створення доброчинноі' атмосфери для того, щоб висловити 
свое міркування, незгода, доповнення, попередження шуму, лементу, 
образливих реплік при суперечках і т. п. Класний керівник повинен 
направите дітей таким чином, щоб пропозицій щодо проведения годин 
спілкування виходили від самих дітей, приймалися ними колективно, 
і тоді недотримання ким-небудь одного із правил буде припинятися 
самими дітьми, що завжди діево. Прийняття таких правил можна 
звести в традицію, ці правила оформите художньо, вивісити на ви-
дному місці. Традиційний порядок привчае дітей до культури групо-
вого спілкування, групового міркування. Традиційні норми гарні саме 
тим, що забезпечують повторюваність і сталість пропонованих учням 
норм поведінки, а також тим, що допомагають учителеві — класному 
керівникові зайняти «приховану педагогічну позицію», при якій діти 
не бачать виховного впливу, що спрямований на них. 

Традиціі в кожному класі, звичайно, повинні бути своі. I чим яскра-
віше, своерідне вони виявляться, тим білыие ними будуть дорожите 
учні. Однак при будь-якому своерідному варіанті важливо не забути 
про основу — сукупність поведінкових норм, без дотримання яких 
неможливо ефективне проведения години спілкування. Ця сукупність 
норм може бути такою: 

1. Поважне ставлення до будь-кого з доповідачів на годині спілку-
вання. 

2. Правило піднятоі руки: піднята рука — единий спосіб повідомляти про 
свое бажання виступити. 

3. Право на питания: на годині спілкування можна задавати будь-які 
питания. 

4. Відсутність права на глузування — над тим хто ставить питания й над 
самим питаниям. 
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5. Опора на конкретні життеві факти й конкретний життевий матеріал 
при веденні «розмови про життя». 

6. Правило щирості: якщо говориш — говори щиро. 
7. Право на мовчання, коли немае бажання говорити. 
8. Закон чіткості висновку, ясності й конкретності рішення, прийнятого 

на годині спілкування. 
9. Закон виконання ухваленого рішення: рішення, прийняте на годині 

спілкування обов'язково повинне бути виконане. 
Такі правила для кожного класу можуть бути своТми, оригінальними 

(у вигляді віршів, афоризмів), але сутність повинна зберігатися. 
Технологію ведения традиційних поведінкових норм можна орга-

нізувати в такому порядку: 
• на першій годині спілкування обов'язково пред'являються дві-три 

вимоги, потім Тхне виконання доводиться до досконалості; 
• на другій годині спілкування можна оформити ці вимоги в яскраву 

цікаву словесну форму; 
• коли ці правила стали загальновизнаними, можна звернути увагу 

учнів на значимість іхнього виконання й закріплювати на наступних 
двох-трьох годин спілкуванняах; 

• якщо кожне наступне правило приймаеться легко і діти навчилися 
цінувати години спілкування, порядок, що і зручний, і приемний, 
можна продовжувати розвивати й закріплювати надалі; 

• коли традиційні форми поведінки вже склалися, можна узагальнити 
ці правила, запропонувавши учням для усвідомлення всю сукупність 
сформованих традицій. Цей останній момент піднімае на нову висоту 
виконання правил поведінки: діти стають суб'ектами традицій, вони 
й стануть іхніми основними охоронцями. 

Структура години спілкування: 
1. Вступна частина: мобілізація уваги учнів, забезпечення досить 

серйозного й поважного ставлення до теми бесіди, визначення місця 
й значения обговорюваного питания в житті людини, у розвитку су-
спільства або науки, у виробництві. Вступна частина допомагае пере-
вести учнів зі сфери навчально-академічноі в сферу безпосереднього 
вільного спілкування. 

2. Основна (змістовна) частина визначаеться виховним завданням 
години спілкування. 

3. Заключна частина — створення у всіх учасників години спіл-
кування почуття задоволення, стимулювання самостійноі' діяльності 
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учнів після години сиілкування й поза школою, установления зв'язку 
з наступною розмовою на годині спілкування, спонукання дітей до 
бажання внести зміни в роботу класу, вносити пропозицй з приводу 
колективноі роботи. 

При складанні плану години спілкування (або конспекту) ці три 
частини повинні бути чітко виділені. Тоді педагогові легше перевіри-
ти логічний зв'язок і наявність логічного стрижня в матеріалі години 
спілкування: 

• постановка питания — у першій частині; 
• матеріал для вирішення питания — у другій частині; 
• вирішення питания й визначення його життевого значения — у третій 

частині. 
Час, що відводиться для кожноі частини, визначаеться обсягом 

змісту. Особливо обмеженим повинен бути час вступноѴ частини: учні 
вже через п'ять — сім хвилин повинні одержувати нову інформацію, 
інакше іхня увага розсіюеться. 

Заютючна частина може бути білыие за часом, якщо розмова пере-
йшла в річище практичних справ класу. Але й вона не повинна три-
вати більше десяти хвилин, інакше губиться враження від основноі 
частини. 

Прилучаючи дітей до того, що проведения основноі' частини години 
спілкування лягае на них, класний керівник не повинен послабляти 
уваги до вступноТ й заключноѴ частин години спілкування: від Тхнього 
проведения залежить настрій дітей, розуміння значимості розмови, 
бачення життево важливих проблем. 

Година спілкування не повинна підмінюватися ні одніею формою 
виховання, вона повинна стати ядром виховноі системи класу, генера-
тором ідей. На годині спілкування діти мають можливість спланувати 
свою діяльність (година спілкування за колективним плануванням); 
осмислити всі заходи (аналіз Справи, колективна постановка мети), 
привчаються бачити за своѴми діями ставлення до навколишньоі дій-
сності. Година спілкування (за колективним аналізом Справи) допома-
гае усвідомити соціальну спрямованість дій, перекладаючи Тх з позиціТ 
предметноі діяльності в позицію соціальну. 

Сучасна година спілкування не може бути затиснута в якісь рамки: 
форми Гі проведения, методи й прийоми, що використовуються під час 
проведения години спілкування, повинні бути найрізноманітнішими. 
Одна година спілкування повинна бути не схожою на іншу — зробити 
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іх такими допоможуть сучасиі педагогічні технологи, що застосовуються 
в навчально-виховній діяльності: 

• технологія колективноі творчоѴ діяльності; 
• інтерактивні технологи: «мікрофон», «мозковий штурм», «займи по-

зицію», робота в парах, «ток-шоу», розігрування ситуаціТ по ролях, 
«ажурна пилка», «коло ідей», «акваріум», «суд від свого імені», «прес», 
«броуновський рух», «дерево рішень» і т. п. (див. науково-методичний 
посібник «Сучасний урок. Інтерактивні технологіУ навчання». Авто-
ри: О. Пометун, Л. Пироженко.— К.: А.С.К., 2004); 

• публічні дебати, основні на офіційних правилах, що регулюють про-
цес гри двох сторін, що дебатують (Ламах Е. Б., Марданенко В. В., 
Міненко Т. О., Часників А. В. Мистецтво публічних дебатів: — К., 
2 0 0 2 . - 84 е.); 

• проблемне навчання (виховання) — створення проблемних ситуацій, 
інтеграція самостійноі* й пошуковоТ діяльності, заснованоі на актив-
ній пізнавальній діяльності учнів, що полягае в пошуку й вирішенні 
складних проблем, що вимагають актуалізаціі знань, аналізу, уміння 
бачити за окремими фактами явище, закон; 

• метод соціальних проектів — стимулювання учнів до вирішення со-
ціальних проблем, що передбачае володіння певною сумою знань 
як інструментаріем Іхнього вирішення через проектну діяльність, 
практичне застосування набутих знань, уміння приймати зважені 
рішення; 

• ігрові технологи — вид діяльності в умовах ситуацій, що спрямовані 
на відтворення й засвоення суспільного досвіду; 

• імітаційні ігри, що імітують діяльність якоі-небудь організацгі, під-
приемства, окремих його структур. У таких іграх крім сценарію до-
тримуеться процедура проведения діяльності; 

• операційні ігри, у яких моделюеться певний робочий процес; 
• рольові ігри, у яких обробляеться тактика поводження, дій, вико-

нання функцій й обов'язків конкретноі особи, у цьому випадку роз-
робляеться модель-п'еса ситуаціі, між учнями розподіляються ролі 
з обов'язковим змістом; 

• «діловий театр», у якому розігруеться яка-небудь ситуація, поводжен-
ня людини в цих обставинах; 

• «психодрама й соціодрама» — близькі до «виконання ролей» й «ді-
лового театру». Це теж театр, але соціально-психологічний, де діти 
вчаться відчувати ситуацію в колективі, оцінювати й змінювати стан 
іншоТ людини, вступати з нею в продуктивний контакт. 
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Основою планування всіеі навчально-виховноТ роботи е сукупність 
заходів щодо здійснення комплексного підходу до вирішення завдань 
виховання. Тому й при плануванні години спілкування треба передба-
чити всі актуальні напрями й виховні завдання, що складаються перед 
навчальним закладом цього року. 

Перед початком планування поряд з визначенням конкретних зав-
дань необхідно ретельно враховувати число годин спілкування з тіеі або 
іншоі тематики, щоб забезпечити широке охоплення життево важливих 
проблем і явищ. 

Кількість тематичних годин, що реально заплановані, повинна бути 
трохи менше кількості реально проведених. Треба залишити кілька 
вільних годин у резерві для актуальних поточних подій, тому що пере-
нос тематичноі години спілкування змушуе поеднувати дві теми, а це 
вкрай небажано. Поряд із цим дуже важливо враховувати особливості 
свого класу, рівень розвитку колективу, включения класного колек-
тиву у виховну систему школи, своі виховні можливості, особливості 
тематичного періоду. 

ОРІ0НТОВНА ТЕМАТИКА РЕКОМЕНДОВАНИХ ГОДИН 
СПІЛКУВАННЯ У РАМКАХ ТЕМАТИЧНИХ ПЕРІОДІВ 
(витяг з річного плану ХарківськоТ гімназГГ № 46 
ім. М. В. Ломоносова) 

I тематичний період. «КраТна ввічливих» 

Мета: створення оптимальних умов для розвитку здібностей дитини 
виховання етики поведінки. 

• «Взаеморозуміння та конфлікти»; 
• «Міжнародний день прав людини»; 
• Ви сказали «Добрий день»; 
• «Тнтелігентність людини. В чому вона?»; 
• «КраТна знань — краТна ввічливих»; 
• «Етика взаемовідносин»; 
• «Мистецтво жити гідно»; 
• «Бути вихованим. Що це значить?»; 
• «Година ввічливих малят»; 
• «Проблеми взаеморозуміння в сім'Т». 
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II тематичний період. «Я — украТнець, я — харків'янин, 
я — гімназист» 
Мета: виховання патріотизму, почуття гордості за свою школу, 

етики взаемовідносин. 
• «Я — украТнець, я — харків'янин, я — гімназист»; 
• «Гімназія, ти слава й гордість наша»; 
• «С в нас мрія» (фантазіТ на теми шкільного життя); 
• «Друзья гимназисты, решенье одно — с того человека и взыщется 

много, кому было много дано»; 
• «Його ім'я носить наша школа»; 
• «Багатство нашоТ душі (культура спілкування, ввічливість, уважність, 

щедрість, милосердя)». 

III тематичний період. «Краю мій, моя ти УкраТно!» 
Мета: створення оптимальних умов для розвитку здібностей дитини, 

формування національноТ самосвідомості, виховання патріотизму. 
• «Ми діти твоТ, УкраТно!»; 
• «Краю мій, моя ти УкраТно!»; 
• «Державні та національні символи УкраТни»; 
• «Квітни, моя УкраТно!»; 
• «Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, "УкраТна!"»; 
• Гра-мандрівка «Ми всі діти украТнські, украТнський славний рід»; 
• Зустріч з письменниками Харківщини «Лиш на рідній Батьківщині 

Сонце справді золоте»; 
• Літературно-музична композиція «Під звуки бандури»; 
• Оформления стенду «Енциклопедія укра'Тнознавства». 

IV тематичний період. «Збережи свій рідний край» 
Мета: виховання активноТ громадянськоТ позиціТ, любові до рідного 

краю, відповідальності за свое здоров'я, екологічне виховання. 
• «Куди ми помандруемо?»; 
• «Школа охорони природи»; 
• «Екологічний ринг»; 
• «Урок пам'яті»; 
• День пам'яті жертв чорнобильськоТ трагедіТ «Чорнобиль — мій біль»; 
• День Здоров'я; 
• Здоровий спосіб життя; 
• Свято квітів; 
• Конкурс «Квіти, квіти — милуемось вами!» 



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 3 СОЦІАЛЬНО 
НЕЗАХИЩЕНИМИ ДІТЬМИ 

Одним з найважливіших завдань соціально оріентованоі держави 
е сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та 
виконання обов'язків, передбачених Конвенціею ООН про права дитини, 
Всесвітньою деклараціею про забезпечення виживання, захисту і розвитку 
дітей та Планом дій щодо й виконання. Втілення в життя вимог цих доку-
мента потребуе від УкраТнсько! держави невідкладних дій, спрямованих 
на пріоритетне ефективне вирішенням проблем дитинства. 

Ситуація, що склалась у сфері розвитку дітей,— складова демогра-
фічноі кризи, яка характеризуемся погіршенням не лише кількісних, 
а й якісних характеристик населения, зокрема загостренням проблеми 
здоров'я дітей. 

Об'ективними причинами різкого зниження фізичного, психічного, 
соціального і духовного здоров'я підростаючого покоління е глибока 
соціально-економічна криза, екологічні проблеми. Комерціалізація 
соціальноУ сфери обмежуе доступ дітей до позашкільноѴ освіти, задо-
волення іх культурних інтересів та спортивно-оздоровчих потреб. 

Тому одним із основних завдань украінськоі" держави на сьогодні 
е забезпечення права кожноТ дитини мати умови для всебічного роз-
витку, бути надійно соціально і психологічно захищеною. 

Особливо гостро зазначені питания стоять перед соціально 
незахищеними дітъми, до яких належать: 

• сироти — діти, у яких померли обое батьків; 
• діти, позбавлені батьківського піклування; 
• напівсироти — діти, у яких один із батьків помер; 
• напівсироти, у яких один із батьків загинув при виконанні службових 

обов'язків; 
• діти з багатодітних сімей (трое й більше дітей); 
• діти, що постраждали внаслідок аваріі на ЧАЕС; 
• діти-інваліди; 
• діти одиноких матерів; 
• діти, у яких обое батьків інваліди (або якщо дитину виховуе один із 

батьків, який е інвалідом); 
• діти з малозабезпечених сімей (доход на одного члена сім'і не пере-

вершуе встановленого мінімуму, сім'я одержуе допомогу в управлінні 
праці та соціального захисту за місцем проживания). 
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Тому завдання школи і насамперед класного керівника полягае 
в тому, щоб забезпечити соціальний захист цих категорій дітей. В рамках 
національноі' програми «Діти Украіни» здійснюеться цілеспрямована 
робота щодо формування дій стосовно поліпшення становища дітей 
пільгового контингенту 

Основными заеданиями класного керівника по роботі з дітьми пільгового 
контингенту е: 

• створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального 
і духовного розвитку дітей, забезпечення іх правового та соціального 
захисту; 

• формування гармонійно розвиненоі особистості, громадянина, здат-
ного до повноцінноі життедіяльності в усіх сферах освіти, науки 
і культури; 

• профілактика захворюваності, дитячого травматизму, оволодіння 
знаниями з основ безпеки життедіяльності, розвиток критичного 
мислення щодо збереження та відновлення здоров'я; 

• проведения радикальних заходів щодо запобігання інфекційним і па-
разитарним захворюванням; 

• здійснення заходів щодо профілактики злочинності, наркоманы, 
алкоголізму і куріння серед дітей; 

• реалізація наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних 
проблем дитинства. 

Основними напрямами роботи класного керівника з реалізаціі 
вищезазначених завдань е: 

• поліпшення умов розвитку, виховання, реалізацй творчих здібностей 
дитини; 

• сприяння повноцінному харчуванню дітей пільгового контингенту; 
• поліпшення умов дітей, які перебувають в особливо складних і над-

звичайних умовах; 
• поліпшення стану здоров'я дітей шляхом профілактики захворювань 

та оздоровления дітей; 
• організація повноцінного дозвілля дітей, розвиток іх природних здіб-

ностей; 
• забезпечення дітям повноцінноТ участі у всіх сферах діяльності від-

повідно до іх віку; 
• діагностико-психологічне обстеження; 
• надання адресноі допомоги дітям, що перебувають в особливо склад-

них матеріальних умовах. 
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На початковому етапі роботи з ціею категоріею дітей класний 
керівник мае проявити максимум такту та делікатності у виявленні 
таких дітей. Для цього він ні в якому разі не повинен звертатися до 
дітей з питаниям «Хто належить до таких категорій?» Необхідно до 
порядку денного батьківських зборів включити питания соціального 
захисту дітей взагалі і в тому числі дітей пільгового контингенту. Для 
цього необхідно чітко і ясно довести до відома батьків, хто з дітей на-
лежить до пільговоТ категорй та які пільги надаються цим дітям. Потім 
роздати заздалегідь підготовлені анкета всім без виключення батькам 
і попросити іх заповнити. 

Після цього класний керівник просить залишитися після зборів 
тих, хто зробив відмітку щодо належності своеі' дитини до пільговоі" 
категоріі для індивідуальноі бесіди. 

Під час індивідуально! бесіди класний керівник визначае, які до-
кумента необхідно представити для постановки дитини на облік та 
надання іи пільг на підставі державного законодавства, нормативних 
документів місцевого самоврядування або положень, які діють в даному 
навчальному закладі (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 

Пільгові категоріі дітей КопіТ документів, 
які необхідно надати 

Пільги, що надають-
ся дітям на підставі 
державного законо-

давства 

Сироти — діти, у яких 
померли обое батьків 

Свідоцтво про народження. 
Рішення РВК про встанов-
лення опікунства 

Безкоштовне харчу-
вання 
Повне медичне об-
стеження два рази 
на рік 

Діти, позбавлені батьків-
ського піклування 

Свідоцтво про народження. 
Рішення РВК про встанов-
лення опікунства 

Безкоштовне харчу-
вання 
Повне медичне об-
стеження два рази 
на рік 

Напівсироти, у яких 
один із батьків загинув 
при виконанні службо-
вих обов'язків 

Свідоцтво про народження. 
Свідоцтво про смерть. 
Довідка про те, що один із 
батьків загинув при вико-
нанні службових обов'язків 

Діти з багатодітних сімей 
(трое й білыне дітей) 

Свідоцтво про народження. 
Довідка про склад сім''і 
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Закінчення таблиці 1 

Пільгові категорй дітей Копіі' документів, 
які необхідно надати 

Пільги, що надають-
ся дітям на підставі 
державного законо-

давства 

Діти, що постражда-
ли внаслідок аваріі на 
ЧАЕС 

Свідоцтво про народження. 
Посвідчення постраждалого 
від аваріі на ЧАЕС 

Діти-інваліди Свідоцтво про народження. 
Пенсійне посвідчення про 
інвалідність (як правило 
таке посвідчення надаеться 
матері дитини) 

Напівсироти — діти, 
у яких один із батьків 
помер 

Свідоцтво про народження. 
Свідоцтво про смерть одно-
го з батьків 

Діти одиноких матерів Свідоцтво про народження. 
Довідка із РАГСу про рее-
страцію дитини без батька 
або довідка з управління 
праці та соціального захис-
ту за місцем проживания, 
що мати одержуе державну 
допомогу як одинока мати 

Діти, у яких обое батьків 
інваліди (або якщо дити-
ну виховуе один із бать-
ків, який е інвалідом) 

Свідоцтво про народження. 
Пенсійне посвідчення ін-
валіда 

Діти з малозабезпечених 
сімей (доход на одно-
го члена сім'Т не пере-
вершуе встановленого 
мінімуму, сім'я одержуе 
допомогу у відділі со-
ціального захисту за міс-
цем проживания) 

Свідоцтво про народження. 
Довідка з управління праці 
та соціального захисту за 
місцем проживания про те, 
що сім'я одержуе державну 
допомогу як малозабезпе-
чена 

Безкоштовне 
харчування 

Окрім пільг, зазначених в таблиці , діти кожноУ з цих категорій мають 
право на адресну допомогу з боку держави за умови виділення коштів 
із фонду всеобучу на підставі р і ш е н н я педагогічноі ради. 

Для надання пільг необхідно окрім зазначених документів надати до 
закладу освіти заяву з боку опікуна (для дітей-сиріт та позбавлених бать-
ківського піклування) чи батьків (для дітей з малозабезпечених сімей). 
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Алгоритм роботи з дітьми пільгового контингенту 

1. Виявлення учнів пільгового контингенту. 
2. Обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту, 

складання актів. 
3. Збір об'ективних даних, що підтверджують належність дітей до піль-

говоі' категоріі. 
4. Ведения систематичного обліку роботи з дітьми. 
5. Відвідування дітей вдома, вивчення психологічного клімату в сім'і, 

виявлення потреб сім'і. 
6. Вивчення взаемовідносин учнів в колективі, в мікроколективі, між-

групові зв'язки (соціометрія, тестування тощо). 
7. Вивчення морально-психологічного ютімату в класі. 
8. Вивчення індивідуальних психологічних якостей дітей (тестування, 

анкетування тощо). 
9. Складання психолого-педагогічноі характеристики учня, що нал ежить 

до пільговоі' категоріі. 
10. Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту, делі-

катності в спілкуванні з учнями, дотримання педагогічноТ етики. 
11. Контроль за відвідуванням уроків, контроль харчування, медичних 

оглядів. 
12. Контроль за станом здоров'я, формування засад здорового способу 

життя. 
13. Вивчення рівня розвитку класного колективу, ролі та позиціі дітей 

в колективі. 
14. Вивчення прав дитини («Конвенція про права дитини», Укази Пре-

зидента, програма «Діти Украіни») та ін. 
15. Включения дітей в колективну діяльність, додержання принципів 

природовідповідності та гуманізму. 
16. Виявлення природних нахилів, обдарованості, створення ситуаціі 

успіху. 
17. Залучення дітей пільгового контингенту до роботи в МАН, занять 

в гуртках та секціях спортивного та художньо-естетичного напрямів. 
18. Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних 

і тематичних вечорів, рингів, дискусій та ін.), що спрямовані на фор-
мування в учнів загальнолюдських цінностей та рис загальнолюдськоі 
моралі. 

19. Проведения індивідуальноТ роботи (класний керівник, психолог, соці-
альний педагог) з батьками, неформальними лідерами мікроколективів 
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(бесіди, тренінги-спілкування, соціально-рольовий, рефлективно-про-
гностичний, психосаморегуляціі), індивідуальні программ створення 
умов психолого-педагогічного комфорту. 

20. Проведения індивідуальноі роботи, організація додаткових занять та 
допомоги (учнівськоУ та вчительськоі) з невстигаючими дітьми. 

21. Проведения батьківських лекторіів на теми зміцнення здоров'я, про-
филактики шкідливих звичок, формування засад здорового способу 
життя, соціального захисту дітей пільгових категорій. 

22. Засідання методоб'еднання класних керівників з питань соціального 
захисту, звіти класних керівників щодо роботи з дітьми пільгових ка-
тегорій. 

23. Педагогічні ради та малі педради з питань соціального захисту, роботи 
з дітьми пільгових категорій та підвищення іх успішності. 

24. Індивідуальна робота з учителями, що припускаються відхилень від 
педагогічних вимог у навчально-виховному процесі. 

25. Працевлаштування дітей пільгових категорій після закінчення на-
вчального закладу. 

АНКЕТА 
збору відомостей про дітей та і'х батьків 

ПТБ учня 

Дата народження 

Адреса фактичного проживания 

Телефон домашній мобільний 

Чи належить дитина до одніеі з пільгових категорій (зробити від-
мітку в квадраті): 

• сироти — діти, у яких померли обое батьків; 
• діти, позбавлені батьківського піклування; 
• напівсироти, у яких один із батьків загинув при виконанні служ-

бових обов'язків; 
• діти з багатодітних сімей (три й білыие дітей); 
• діти, що постраждали внаслідок аварй на ЧАЕС; 
• діти-інваліди; 
• напівсироти — діти, у яких один із батьків помер; 
• діти одиноких матерів; 
• діти, у яких обое батьків тимчасово знаходяться за кордоном; 
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• діти, у яких обое батьків інваліди (або якщо дитину виховуе один 
із батьків, який е інвалідом); 

• діти з малозабезпечених сімей (доход на одного члена сім'Т не пере-
вершуе встановленого мінімуму, сім'я одержуе допомогу у відділі 
соціального захисту за місцем проживания). 

3 ким проживае дитина: 
ПІБ -

Вказати родынні зв'язки (батько, мати, опікун тощо) 
ПІБ -

Вказати родинні зв'язки (батько, мати, опікун тощо) 

У разі відсутності обох чи одного з батьків зазначити причину 
(ПІБ — загинув, тимчасово перебувае за кордоном, інше) 

Місце роботи батьків, посада 
Батько 

телефон робочий мобільний 
Мати (опікун) 

телефон робочий мобільний 
Мати (опікун) 

телефон робочий мобільний 

Чи одержуе дитина державну допомогу, у якому розмірі 

Оздоровления дитини влітку (зазначити — організований чи неорга-
нізований відпочинок, місце відпочинку) 

Які прохання мае родина 
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ПІБ та підпис особи, яка заповнювала анкету 
Дата 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ. РОБОТА 3 ДІТЬМИ, 
ЯКІ СХИЛЬНІ ДО ДЕВІАНТНОІ ПОВЕДІНКИ 

Робота з профілактики правопорушень мае проводитись на основі Ука-
зів Президента Украіни від 28 січня 2000 р. № 113 «Про додаткові заходи 
запобігання дитячій бездоглядності», від 21 лютого № 154 «Про Державну 
програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003—2005 р.» з метою: 

• поліпшення існуючих та пошук нових форм соціальноі підтримки 
дітей, які перебувають у складних життевих умовах; 

• захист прав дітей, захист від фізичного та психічного насильства 
в сім'Т, з боку інших суб'ектів соціуму; 

• виявлення функціонально неспроможних сімей і забезпечення прав 
дітей, які виховуються в таких сім'ях; 

• підвищення ефективності діяльності класного керівника, психолога, 
соціального педагога, педагога-організатора та інших суб'ектів ви-
ховного процесу щодо соціального захисту дітей; 

• включения дітей, що потребують підвищеноТ педагогічноі' уваги, 
в навчально-виховний процес, в соціальну діяльність; 

• формування життево важливих соціальних компетентностей, розви-
ток природних здібностей; 

• створення умов комфортно! життедіяльності дітей, які перебувають 
у складних життевих умовах. 
Профілактика правопорушень неповнолітніх вимагае своерідного 

підходу до вибору методів та форм виховноі роботи. Так, у роботі з про-
филактики правопорушень застосовуються такі методи, що сприяють 
формуванню в школярів умінь та навичок правомірноі поведінки. Досвід 
переконуе, що нерідко учні в певних ситуаціях діють неправомірно, 
тому що не мають досвіду, а теоретичні знания не спрацьовують. Тому 
дітей частіше треба ставити в ситуацію вибору того чи іншого типу по-
ведінки, організовувати різноманітні рольові ігри, привчати до дотри-
мання правил людського співіснування. Наприклад, формування певних 
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якостей законослухняноѴ людини і привчання дітей діяти в конкретній 
ситуаціі', створення відповідних умов, в яких учні «вправляються». 
Саме таким чином вони навчаються «ладити з людьми», «керувати 
і підкорятися». 

Одним із основних аспектів роботи навчального закладу з профі-
лактики правопорушень е формування в школярів культури поведінки. 
Саме Гі відсутністю характеризуются неповнолітні правопорушники. 
Адже, як правило, учні, які добре поводяться в школі, так само ведуть 
себе і за и межами. Хто привчився й звик виконувати правила для 
учнів, той легко виконуватиме й усі інші правила людського співжиття. 
Правила поведінки для учнів — це специфічні вимоги суспільства до 
свого молодого покоління. 

Здійснення роботи з дітьми з профілактики правопорушень вимагае 
використання негативних прикладів, щоб показати недоцільність і'х 
наслідування. По-перше, важливо не зловживати такими прикладами, 
щоб в учнів не склалося враження про навколишне середовище як про 
сукупність тільки негативних явищ. По-друге, треба домагатися колек-
тивного осуду негативних проявів, які мають місце в класі чи школі. 
По-трете, якщо учні не розуміють суті негативного вчинку, е потреба 
розвінчати його на конкретних прикладах, зокрема зрозумілих і відо-
мих іх, показати його аморальність. По-четверте, необхідно розкрити 
учням шкідливість і аморальність окремих звичок, які призводять до 
відповідних негативних вчинків. По-п'яте, особлива виховна цінність 
у залученні школярів до посильноі' діяльності в боротьбі з проявами 
морального зла. Така оріентація дае можливість формувати в школярів 
«імунітет» проти морального зла. 

До правопорушень як правило схильні діти, що потребують підви-
щеноі' педагогічноі уваги — це діти девіантноі' та адиктивноі поведінки, 
а також діти з функціонально неспроможних сімей. 

АЛГОРИТМ РОБОТИ 3 ДІТЬМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ПІДВИЩЕНОТ ПЕДАГОГИ НОТ УВАГИ 
(діти девіантноТта адиктивноТ поведінки, 
діти з функціонально неспроможних сімей) 

1. Виявлення учнів, що потребують підвищеноі педагогічноі уваги (при-
сутність девіантноі та адиктивноі поведінки, резистентність, опір ви-
ховним діям) та складення розгорнутих списків учнів, які потребують 
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особливоТ педагогічноТ уваги, а також поновлення списків неблаго-
получных сімей. 

2. Призначення громадського наставника (психолог, соціальний педагог, 
педагог-організатор, класний керівник). 

3. Обстеження житлово-побутових умов функціонально неспроможних 
сімей та дітей девіантноі та адиктивноі поведінки, складення актів. 

4. Вивчення рівня розвитку класного колективу, стану успішності та дис-
ципліни. 

5. Вивчення взаемовідносин учнів в колективі, в мікроколективі, між-
групові зв'язки (соціометрія, тестування тощо). 

6. Вивчення морально-психологічного клімату в класі. 
7. Вивчення ступеня впливу на учнів неформальних лідерів. 
8. Вивчення індивідуальних психологічних якостей учнів, що потребують 

підвищеноТ педагогічноі уваги (тестування, анкетування тощо). 
9. Виявлення причин, що привели до девіантноі чи адиктивноУ поведінки, 

резистентності та ін. (анкетування, індивідуальні бесіди з учнем, його 
батьками, друзями тощо). 

10. Складення психолого-педагогічноѴ характеристики учня. 
11. Організація роботи коміссй з профілактики правопорушень та зміц-

нення дисципліни, введения до його складу органів самоврядування 
школ и. 

12. Ведения систематичного обліку роботи з дітьми, які потребують під-
вищеноі' педагогічноі уваги, та з функціонально неспроможних сімей. 

13. Контроль за відвідуванням учнів девіантноі поведінки класними керів-
никами. Підбиття підсумків відвідування на нараді при директорові. 

14. Вивчення прав дитини («Конвенція про права дитини», Укази Пре-
зидента, програма «Діти Украіни») та відповідальності неповнолітніх 
за скоені правопорушення. 

15. Вивчення громадськоі думки, настроів та традицій класного колективу. 
16. Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту в спілку-

ванні з учнями, дотримання педагогічноі принциповості в оцінюванні 
поведінки, знань, умінь і навичок учнів. 

17. Складання психолого-педагогічноі характеристики учнів, що потре-
бують підвищеноТ педагогічноі уваги. 

18. Години спілкування «Морально-психологічний клімат в класі та шляхи 
його оздоровления», «Наші взаемини та Ух вплив на успішність і поведін-
ку учнів», «Ми і наші батьки», «Ми і наші вчителі», «Мій клас і я» та ін. 
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19. Засідання класного комітету дисципліни та порядку. 
20. Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних і те-

матичних вечорів, рингів, дискусій та ін.), спрямованих на формування 
в учнів загальнолюдських цінностей та рис загальнолюдськоТ моралі. 

22. Проведения індивідуальноТ роботи з учнями, що потребують підви-
щеноУ педагогічноі уваги (класний керівник, психолог, соціальний 
педагог), іх батьками, неформальними лідерами (бесіди, тренінги-
спілкування — соціально-рольовий, рефлективно-прогностичний, 
психосаморегуляцй), індивідуальні програми створення умов психо-
лого-педагогічноі корекціі. 

23. Проведения індивідуальноі роботи, організація додаткових занять та 
допомоги (учнівськоѴ та вчительськоТ) з невстигаючими дітьми. 

24. Узгодження спільного плану роботи з наркологічним кабінетом, про-
куратурою, кримінальною міліціею та інспекціею у справах неповно-
літніх. 

25. Проведения батьківських зборів учнів, які потребують підвищеноі 
педагогічноѴ уваги. 

26. Проведения в класах, де е учні девіантноТ поведінки, бесід та лекцій 
робітників правоохоронних органів. 

27. Проведения батьківських лекторіТв на теми профілактики правопору-
шень та зміцнення дисципліни серед учнів та зустрічей з робітниками 
прокуратуру наркологічного центру. 

28. Засідання комісіТ з попередження правопорушень з питань поведінки 
дітей, що потребують підвищеноѴ педагогічноѴ уваги. 

29. Засідання методоб'еднання класних керівників з питань профілактики 
правопорушень та роботи з дітьми, що потребують підвищеноі педа-
гогічноі уваги. 

30. Педагогічні ради та малі педради з питань удосконалення роботи вчи-
телів з профілактики порушень дисципліни та підвищення успішності 
учнів. 

31. Індивідуальна робота з вчителями, що припускають відхилення від 
педагогічних вимог у навчально-виховному процесі. 

32. Спільна робота навчального закладу з відділом кримінальноі' міліціі 
з питань профілактики правопорушень. 

33. Працевлаштування дітей, що потребують підвищеноТ педагогічноі 
уваги, після закінчення навчального закладу. 
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Виявлення потреб учня в підвищеній педагогічній увазі 

№ 
Основні види 

діяльності 
і ставлень 

Оцінювання 
знаком 0 

Стадіі' 
№ 

Основні види 
діяльності 
і ставлень 

Оцінювання 
знаком 0 1 почат-

кова 2 середня 2 глибока 

1 Навчальна 
діяльність 

встигае + 
не встигае — 

2 Ставлення 
до навчання 

старание + 
байдуже 0 
недбале — 

3 Дисципліна 
в школі 

задовільна + 
незадовільна — 

4 Наявність захо-
плень та інтереси 

позитивні + 
негативні — 

5 Трудова діяльність 
і ставлення до неі 

позитивне + 
негативне — 

6 Громадська актив-
ність 

виражена + 
не виражена — 

7 Ставлення до себе 
(самооцінка) 

занижена + 
відповідна 0 
завищена — 

8 Дотримання 
морально-правових 
норм 

позитивне + 
негативне — 

9 Ставлення до ма-
теріальних і мо-
ральных цінностей 

розумне + 
нерозумне — 

10 Участь у нефор-
мальных гуртках 
з асоціальною 
спрямованістю 

активна — 
неактивна — 

11 Взаемини 
з однолітками 

дружні + 
байдужі 0 
конфліктні — 

12 Ставлення 
до педагогів 

позитивне + 
байдуже 0 
негативне — 

13 Ставлення 
до батьків 

позитивне + 
байдуже 0 
негативне — 
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№ 
Основні види 

діяльності 
і ставлень 

Оцінювання 
знаком , 0 

Стадіі 
№ 

Основні види 
діяльності 
і ставлень 

Оцінювання 
знаком , 0 1 почат-

кова 2 середня 2 глибока 

14 Адиктивна пове-
дінка (тютюнопа-
ління, схильність 
до вживання алко-
голю, токсичних 
та наркотичних 
речовин) 

Незалежно від 
активності — 

15 Схильність до ви-
магання грошей 
в учнів, прояви 
насилля по відно-
шенню до молод-
ших учнів 

Незалежно від 
активності — 

Стійкість 
виявлення Епізодичні Часті Постійні 

Всього негативних 
показників 4 - 6 7 - 9 10-13 

Наявність приблизно 4—6 негативних показників (у першу чергу 
таких, як неуспішність, погана дисципліна, негативне ставлення до 
праці, громадськоѴ роботи правових і моральних норм) дае підставу 
встановити початкову стадію важковиховуваності: 7—9 — середню, 
10—12 — глибоку. 

Особлива увага звертаеться на стійкість негативних рис і якостей. 
У залежності від важковиховуваності учня рекомендуемо проведения 

з ним виховноі роботи на рівні відповідних організацій та установ: 
• на початковій стадіі' важковиховуваності — педагогів школи спільно 

з сім'ею і громадськістю: учень ставиться на внутрішкільний облік, 
йому згідно з положениям призначаеться наставник з числа педаго-
гічного колективу; з учнем проводиться робота згідно з «Алгоритмом 
роботи з учнями девіантноі та адитивноѴ поведінки, що потребують 
підвищеноі педагогічноі уваги»; 

• на середній стадіі в роботу включаеться кримінальний відділ міліціі* 
в справах неповнолітніх, який ставить підлітка на облік, проводить 
з ним профілактичну роботу, про що повідомляе служби в справах 
неповнолітніх; 
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• на глибокій стадіТ важковиховуваності підлітків продовжуе займатися 
кримінальний відділ міліціі і служби в справах неповнолітніх, його 
поведінка розглядаеться на засіданні і приймаються виховально-
профілактичні заходи впливу (у відповідності з Положениям про 
служби). 

Оріентовні критеріі' заняття з внутрішньошкільного обліку: 

• налагоджено контроль з боку батьків; 
• тісний зв'язок батьків зі школою; 
• дотримання правил для учнів, відсутність зауважень з боку вчи-

телів; 
• участь у громадському житті класу та школи; 
• позитивна думка класного колективу. 

Функціонально неспроможні сім'Т 

Діагностика сімейного мікроклімату 

Основні види діяльності 
і ставлень 

Оцінювання 
знаком +, —, 0 

Стадіі 
№ Основні види діяльності 

і ставлень 
Оцінювання 

знаком +, —, 0 1 почат-
кова 2 середня 2 глибока 

1 Виконання батьками 
обов'язків щодо вихо-
вання дітей та іх мате-
ріального утримання 

достатне + 
недостатне — 

2 Освіта і загальна куль-
тура батьків 

висока + 
низька — 

3 Соціальна оріентація, 
громадська активність 

позитивна + 
негативна — 

4 Матеріально-побутові 
умови сім'Т 

задовільні + 
незадовільні — 

5 Ставлення до матері-
альних цінностей 

розумне + 
нерозумне — 

6 Трудове виховання 
в сім'і' 

достатне + 
недостатне — 

7 Заняття та інтереси 
батьків у вільний час 

соціально до-
цільні + 
соціально 
недоцільні — 



1 2 8 Настільна книга класного керівника 

Основні види діяльності 
і ставлень 

Оцінювання 
знаком , 0 

Стадіі' 
№ Основні види діяльності 

і ставлень 
Оцінювання 

знаком , 0 1 почат-
кова 2 середня 2 глибока 

8 Дотримання морально-
правових норм 

виражене + 
невиражене — 

9 Взаемостосунки між 
батьками 

позитивні + 
негативні — 

10 Ставлення до здоров'я, 
фізичного, духовного 
та морального роз-
витку дітей 

активне + 
пасивне 0 
негативне — 

11 Стосунки з дітьми дружні + 
байдужі 0 
конфліктні — 

12 Ставлення до школи позитивне + 
байдуже 0 
негативне — 

13 Жорстоке поводження, 
фізичне, моральне, 
психологічне насиль-
ство над неповноліт-
німи 

виражене — 
невиражене + 

14 Зловживання батьками 
алкоголю, наркотич-
них, токсичних речо-
вин та іх аморальна 
поведінка у суспільстві 

виражені — 
невиражені + 

15 Втягування неповно-
літніх до протиправноТ 
діяльності, бродяжни-
цтва та жебракування 

виражене — 
невиражене + 

16 Експлуатація дітей 
у різних проявах 

виражена — 
невиражена + 

17 Створення житлово-
побутових, санітарно-
гігіенічних умов, які 
загрожують здоров'ю 
та життю неповно-
літніх 

виражене — 
невиражене + 

Всього негативних показників: 4 - 7 8 - 1 0 11-13 
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Для оздоровления функціонально неспроможних сімей можна ре-
комендувати: 

• на початковій стадй неблагополуччя — постановка на внутрішкільний 
ирофілактичний облік, проведения профілактичноі роботи педагога-
ми згідно з «Алгоритмом роботи з дітьми, що потребують підвищеноі 
педагогічноі уваги (діти девіантноі та адиктивноі поведінки, діти 
з функціонально неспроможних сімей); 

• на середній стадй — постановку сім'і на облік у відділі кримінальноТ 
міліцй і службі в справах неповнолітніх, профілактична робота на 
рівні владних структур, трудових колективів, громадськості; 

• на глибокій стадй — застосування чинного законодавства. 

Психолого-педагогічні прийоми в діагностично-корекційноі роботи з дітьми, 
що потребують підвищеноі педагогічноі' уваги 

Психолого-
педагогічний прийом Сутність прийому 

Прийоми, що сприяють покращенню взаемин між педагогом та учнем 

Прийом виявлен-
ня щирості, уваги 
ітурботи 

Пробудження в учня почуттів радості, зворушеності, 
подяки 

Прийом прохання Пробудження поваги, гордості, почуття власноі гід-
ності. Підвищення авторитету неповнолітнього в під-
літковому середовищі 

Прийом обхідного 
руху 

Відведення від неповнолітнього звинувачення з боку 
оточуючих. Викликання почуття подяки і вдячності 
до педагога 

Прийом прояву 
прикрості 

Виявлення жалю до неповнолітнього 

Прийом застосуван-
ня умінь і переваги 
педагога 

Закріплення авторитету педагога 

Загальні педагогічні прийоми 

Прийом переко-
нання 

Роз 'яснення, яке поеднане з доведениям вірності на 
необхідності певноі поведінки. Доступність, аргумен-
тованість і захопленість фактів, що розглядаються 

Прийом довіри Доручення учню відповідноі справи. Розвиток у під-
літка почуття відповідальності і подяки за довіру 

Прийом морально! 
підтримки і зміц-
нення віри у власні 
сили 

Підвищення авторитету неповнолітнього в очах одно-
літків при виконанні доручень, які відповідають його 
інтересам і здібностям. Розвиток віри у власні сили 
і підвищення самооцінки 
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Психолого-
педагогічний прийом Сутність прийому 

Прийом залучення 
до цікавоТ діяль-
ності 

Максимальне врахування інтересів і нахилів непо-
внолітнього як передумови використання прийому. 
Перевага позитивних тенденцій над негативними за-
вдяки захопленості в справі, успіхам, які досягаються 
в процесі діяльності 

Прийом пробуджен-
ня гуманних по-
чуттів 

Організація умов, за яких підліток стае свідком 
життевих труднощів й емоційних переживань інших 
людей. Пробудження в нього співчуття, жалю, спів-
переживання (емпатй) 

Прийом моральноі 
справи 

Організація умов, які потребують прояву морально! 
якості, що передбачаеться розвинути 

Прийом опосеред-
кування 

Активізація позитивного спрямування особистості. 
Організація певних обставин, за яких неповнолітній 
заради задоволення своіх інтересів і нахилів мае по-
кращити свою поведінку. Наголос на цілеспрямова-
ність вихованця 

Прийом флангового 
підходу 

Активізація позитивних почуттів, які переважають 
над іншими, прояв цих почуттів у добрій справі 

Прийом «активізаціі 
потаем них почуттів 
підлітка» 

Розуміння душевного стану неповнолітнього і про-
никнення в його потаемні почуття (мотиваційно-
потребнісну сферу особистості). Опора на останне 
у формуванні позитивних, поважливих взаемин 

Спеціальні педагогічні прийоми 

Прийом осуду Педагогічна ситуація застосування прийому — не-
гативне, емоційне, оціночне ставлення до вчинку, яке 
проявляеться в змісті висловлювань та в інтонаціі' 
мови. Пробудження в неповнолітнього почуття вини 
і сорому 

Прийом об'ектив-
ності оцінювання 

Умова використання прийому — справедливість осу-
дження 

Прийом покарання Педагогічна ситуація застосування прийому — на-
кладання гуманного стягнення за певну провину, ви-
никнення почуття сорому, жалкування, наміру не по-
вторювати провину. Доведения необхідності справед-
ливого покарання. Обережне використання «гострого 
доторку до душі» неповнолітнього 

Прийом наказу Педагогічна ситуація — категорична вимога педагога 
при розрахунку на безумовну покірність неповно-
літнього 
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Психолого-
педагогічний прийом Сутність прийому 

Прийом попере-
дження 

Розкриття перед підлітком не сприятливих для ньо-
го перспектив у тому випадку, коли він не змінить 
своеТ поведінки. Пробудження тривоги, побоювання 
негативно!' оцінки, осудження та бажання уникнути 
неприемності 

Прийом пробуджен-
ня тривоги щодо 
можливого пока-
рання 

Розкриття учню суті його вчинку, але без термінового 
прояву свого емоційного ставлення до нього. Про-
будження почуттів невідомості, тривоги, нетерпіння. 
Розвиток потреби до самоусвідомлення, самооціню-
вання наслідків негативного вчинку 

Прийом прояву обу-
рення 

Вияв обурення і розкриття ганебності негативного 
вчинку. Розрахунок на пробудження почуття 
сорому і каяття. Неприпустимість окриків 
та грубих виразів 

Використання мето-
ду вибуху 

Стрімка і докорінна перебудова міжособистісних сто-
сунків, характерний виховний ефект методу вибуху. 
Збудження сильних емоційних переживань і нового 
ракурсу ставлення до життя 

Опосередковані (приховані) педагогічні прийоми 

Прийом паралельноТ 
педагогічноі діі 

Осуд чи покарання колективу, його окремих членів 
за скоене порушення. Подальший вплив колективу 
на провиненого. Прагнення провиненого заслужите 
повагу товаришів 

Прийом ласкавого 
докору 

Бесіди про цікаве і приемне в доброзичливому тоні, 
вираження догани в м'якій формі. Прояв почуття 
полегшення після напруженого очікування суворого 
осуду 

Прийом натяку Організація педагогічних умов, за яких 
неповнолітньому дають можливість відчути свою 
провину, не вдаючись до осуду і покарання. 
Педагогічна ситуація — обговорення аналогічного 
чи організація протилежного за значениям вчинку, 
свідком якого стае провинений. Пробудження 
почуття сорому 

Прийом удаваноТ 
байдужості 

Використовуеться переважно при здійсненні 
пустотливих вчинків. Створення ново"! педагогічноі 
ситуацгі з там, щоб порушник дисципліни 
опинився в незручному становищі. Прояв почуття 
прикрості і розчарування; підвищення авторитету 
вихованця 
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Психолого-
педагогічний прийом Сутність прийому 

Прийом іроніі Педагогічна ситуація прийому — показ провинного 
в смішному вигляді. Неприпустимість ображення 
особистості вихованця. Види іронй: надзвичайний 
наказ, удаване схвалення, карикатура та ін. 

Прийом розвінчан-
ня 

Використовуеться при хвалькуватості та удаваному 
авторитеті неповнолітнього. Педагогічна ситуація 
використання прийому згадування недоліків учня 
в присутності його товаришів. Неприпустимість пе-
ретворення зауважень у «чіпляння». Пробудження 
невдоволення і прикрості, які сприяють створенню 
адекватно! самооцінки неповнолітнього 

Прийом удаваноТ 
недовіри 

Педагогічна ситуація використання прийому — про-
яв недовіри до можливостей неповнолітнього подо-
лати властивий йому недолік. Пробудження почуття 
власноі гідності та прагнення будь-що спростувати 
несхвальну думку про себе 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Директор 
підпис ПІБ 

« » 200 р. 

А К Т 
Обстеження житлово-побутових умов сім'і 

(ПІБ головы сімЧ) 
Від « » 200 р. Місто (район) 
Комісіею в складі 

(ПІБ, посада членів комісіі) 
проведено обстеження житлово-побутових умов сім'і, що проживав за 
адресою: 

Обстеженням встановлено, що сім'я складаеться із чоловік 
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Батько 
(ПІБ, дата народження, місце роботы, навнання) 

Мати 

Діти (ПІБ, рік народження, де навчаються) 

Інші члени родини 

Характеристика батьків (або осіб, що і'х заміняють) 

(Чы заымаються выхованням дітеы, особыста поведінка, 

чы прытягувалысъ до відповідальності) 

У зв'язку з чим здійснено перевірку 

Займають житлове приміщення 
Санітарно-гігіенічні умови 

(заява, скарга, планова перевірка) 

Наявність кімнати або робочого місця для дитини 
Взаемовідносини в сім'і" (чи е проблеми у вихованні дітей, взаеморо 
зумінні між членами сім'Ѵ) 

Соціальний стан сім'і 
Потреби, прохання сім'і 
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Надана допомога 

Висновки та пропозиціТ комісіТ 

Підписи членів комісіі 

(Підпис) 

(Підпис) 

(Підпыс) 

(Підпис) 

(ПІБ) 

(ПІБ) 

ТпТБ) 

(ПІБ) 

Назва ЗНЗ 

ОБЛІКОВА КАРТКА № 
дитини девіантноѴ (адиктивноі) поведінки 

200 р. 
дата заповнення 

1. Прізвище 
2. Ім'я 
3. По батькові 
4. Дата народження 
5. Місце навчання 
6. Категорія обліку 
7. Причини взяття на облік 
8. Громадське доручення 
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9. Відвідування гуртка, секціі 
10. Домашня адреса (місце проживания) 

11. Прізвище, ім'я, по батькові матері 

12. Інші дані про матір: 
(місце роботи, проживания, 

чи не позбавлена материнських прав, інші відомості) 

13. Прізвище, ім'я, по батькові батька 
14. Тнші відомості про батька: 

(місце роботи, проживания, чи не позбавлений батьківських прав, інші відомості) 
15. Характеристика сім'і 

16. Матеріальне становище сім'і 

17. Відомості про майно неповнолітнього 
18. Відомості про призначення пенсіі, державно! допомоги, аліментів 

19. Дані психологічного дослідження 
Рівень емоційно! врівноваженості 
Фантазійність, Гі витоки 
Наявність і розвиненість почуття гумору 
Провідні мотиви спілкування з однолітками, дорослими 

Особливості характеру 

Проблеми, з якими зустрічаеться дитина 
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Взяття на облік 

Зняття з обліку 
(дата) 

(дата) 
Заступник директора 
з виховноі роботи 

Класний керівник 
(ПІБ) 

(ПІБ) 

ОБЛІКОВА КАРТКА № 
функціонально - неспроможноі сім' і 

« » 2005 р. 

/ . Батьки: 
1. Мати (ПІБ): 

Батько (ПІБ): 

2. Характеристика сім'і 

3. Домашня адреса (за пропискою та місцем проживания) 

4. Умови проживания 

5. Діти (ПІБ, дата народження, місце навчання) 

6. Матеріальне становище сім'і 
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7. Відомості про призначення пенсіі, державно'! допомоги, аліментів, 
вклади тощо 

8. Взято на облік (дата) 

9. Проведения профілактично! роботи із сім'ею 

Дата Форма проведения 
проф. роботи Виконавець Підпис 

Класний керівник (ПІБ) 

ЛИСТ-ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Загальноосвітній навчальний заклад № 

Шановні 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Шановні 
Відповідно до ст. 53 Конституці! Украіни, ст. 35 Закону УкраТни «Про 
загальну середню освіту» Ваш(а) син(донька) повинні обов 'язково 
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отримати загальну середню освіту. Відповідальність за навчання та ви-
ховання дитини покладено на Вас, батьків. 

Ваш(а) син(донька) 
мае багато пропусків занять без поважних причин. Таким чином, пору-
шуються Закони Украіни «Про освіту», «Про загальну середню освіту». 
За злісне ухилення від навчання та виховання дітей батьки можуть бути 
притягнені до адміністративноі відповідальності за ст. 184 Криміналь-
ного Кодексу Украіни. 

Адміністрація ЗНЗ № запрошуе вас 
о (дата) (час) на засідання ради при директорі 
(ради при заступнику директора, штабу профілактики правопорушень) 
для вирішення питания подальшого навчання Вашоі дитини. 

Сподіваемося, що Ви як батьки не байдужі до долі свое'! дитини. 

Директор ЗНЗ № 
(підпыс) (прізвыще, ім'я по батькові) 

Класний керівник 
(підпис) (прізвище, ім'я по батькові) 

3 листом ознайомлені 
(підпис) (прізвище, ім'я по батъкові) 

Дата: 

ОРІ0НТОВАНА СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
АНАЛІЗУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

Пропонована схема розроблена на основі досліджень особистості 
важковиховуваних школярів вітчизняними вченими з метою надання 
допомоги педагогічним працівникам з визначення місця такого учня 
в колективі, а також особистісних якостей з точки зору можливостей 
перевиховання. Вона націлюе на багатоплановий підхід при вивчен-
ні особистості учня і зобов'язуе підійти до характеристики з різних 
боків. 

Схема пристосована перш за все для характеристики школярів 
підліткового та юнацького віку, але може з відповідними змінами 
використовуватись і для вивчення особистості молодших школярів, 
а також дорослих. 

Схема систематизуе і розміщуе в певному порядку психолого-
педагогічні знания, визначае науково обгрунтований шлях вивчення 
розвитку особистості та включае питания як щодо загальних рис осо-
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бистості, так і щодо и спрямованості, основних рис характеру і дина-
мічних особливостей особистості. 

При оціиці треба бути об'ективним. При складаииі характеристики 
необхідио проявляти обережність, уиикати иоспішиості. Не можна 
проявляти суб'ективнють, зловживати становищем дитини. Можливий 
поетапний варіант заповнення схеми: 

• перший етап — підготовчий ступінь до складання характеристики; 
• другий — ступінь часткового заповнення, коли ще неможливо відпо-

вісти на всі питания; 
• третій — ступінь відносно повного заповнення схеми, коли зібрано 

достатню кількість фактів, які дозволяють скласти всебічну об'ек-
тивну і якісну характеристику. 

I. Загальні дані про особистість 
1. ПІБ 
2. Стать 
3. Дата народження 

4. Місце навчання 
5. Клас 
6. Стан здоров'я (трупа, діагноз), фізичний розпиток (потрібне підкресли-

ти): здоровий, фізично розвинений, часто хворіе, слабкий, чим хворів 
і як переносить захворювання 

7. ПІБ батька, де і ким працюе 
8. ПТБ матері, де і ким працюе 

9. Ставлення батьків до своеі' роботи 
10. Участь батьків у громадській роботі 

11. Умови сімейного виховання: склад сім'і, соціальний стан кожного 
члена сім'і 

12. Матеріальні умови сім'Т (хороші, задовільні, незадовільні) 

13. Сімейний «клімат» (хороший, задовільний, незадовільний) 
14. Сім'я благополучна, функціонально неспроможна, конфліктна, роз-

біжність у вимогах батьків, антипедагогічна, асоціальна 
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15. Культурний рівень сім'і 

16. Характеристика батьків як вихователів (займаються постійно, періо-
дично, не займаються вихованням дитини) 

17. Рівень взаеморозуміння батьків і дитини 

18. Мотиви відповідальності перед батьками (любить, жаліе, поважае, 
боіться) 

19. Ставлення до навчання (позитивне, задовільне, незадовільне, індифе-
рентне) 

II. Психічні якості учня 

1. Увага — довільна, мимовільна; властивості уваги — зосередженість 
(сиостережливість як якість), стійкість, обсяг, розиоділення, пере-
ключения. 

2. Пам'ять (образна, словесно-логічна, рухлива, емоційна), короткочасна 
та довготривала. 

3. Мислення (наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне). 
4. Властивості розуму (самостійність, широта, глибина, гнучкість, швид-

кість, критичність). 
5. Інтереси, нахили (иізнавальні, професійні) до розумово!, практично!', 

художньо! діяльності, спілкування з людьми 

6. Спеціальні здібності: математичні, технічні, музичні, соматичні, лінг-
вістичні, спортивні та ін. 

III. Індивідуально-психологічні особливості школяра 

1. Тип темпераменту (холеричний, сангвінічний, флегматичний, мелан-
холічний) 

2. Характер (цілісний, иротирічний). 
3. Темп роботи — швидкий, середній, полільний. 
4. Якість роботи — хороша, задовільна, незадовільна. 
5. Реакція на зовнішні подразнення — збуджена, урівноважена, по-

вільна. 
6. Включения в роботу та перехід до іншого виду діяльності: швидкий, 

повільний. 



Організація роботи з соціально незахищеними дітьми 141 

7. Риси характеру: 
• ставлення до речей (бережливий — небережливый, охайний — не-

охайний); 
• ставлення до людей (альтруіст — егоіст, принциповий — безприн-

ципний, щедрість — скупість, стриманий — нестриманий і т. ін.); 
• рівень самооцінки (об'ективна, завищена, занижена); 
• ставлення до праці/навчання (відповідальний — безвідповідаль-

ний, працелюбний — лінивий і т. д.). 

IV. Емоційно-вольова сфера 

Емоційно-вольові риси 
Оціика емоційно-вольовоі сфери 

Емоційно-вольові риси 
5 4 3 2 1 

Впевненість чи невпевненість у своіх 
силах і можливостях 

Дисциплінованість чи недисципліно-
ваність 

Ініціативність чи безініціативність 

Особиста організованість чи неорга-
нізованість 

Самостійність чи схильність до наві-
ювання 

Зібраність чи незібраність 

Самоволодіння чи нестриманість 

Сміливість, рішучість чи боягузтво 

Наполегливість чи впертість 

Особиста активність чи пасивність 

Цілеспрямованість чи безцільність 

Бали відповідають таким проявам рис особистості: 
5 — позитивна риса проявляеться видимо, характерно, чітко, ви-

ражено, постійно, типово для особистості; 
4 — позитивна риса частіше проявляеться, ніж не проявляеться; 
3 — позитивна риса недостатньо точно виражена, як правило не 

проявляеться; 
2 — негативна риса особистості проявляеться частіше, виражена 

помітніше; 
1 — чітко виражена негативна риса, вона проявляеться видимо, 

типово, постійно. 
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У. Характерологічні особливості 
(риси характеру, які виражають спрямованість) 

Риси характеру 
Оцінка риси ха рактеру 

Риси характеру 
5 4 3 2 1 

Громадська чи егоістична спрямо-
ваність 

Принициповість чи безпринцип-
ність 

Правдивість чи брехливість 

Працьовитість чи лінощі 

Безкорисливість чи користолюбство 

Скромність чи розбещеність 

Справедливість чи несправедливість 

Чуйність чи черствість 

Прямота чи лицемірство 

VI. Інтелектуальні риси характеру 

Інтелектуальні 
риси характеру 

Оцінка риси ха рактеру Інтелектуальні 
риси характеру 5 4 3 2 1 

Спостережливість чи неспостереж-
ливість 

Практична спрямованість розуму 
(уміння застосовувати знания на 
практиці) чи непрактичність розуму 

Допитливість чи недопитливість 

VII. Емоційні риси характеру 

Емоційні риси характеру 
Оцінка риси характеру 

Емоційні риси характеру 
5 4 3 2 1 

Веселість чи похмурість 

Бадьорість чи в'ялість 

Правдивість чи брехливість 

Незворушність чи дратівливість 
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VIII. Риси характеру, які виражають 
ставлення до діяльності 

Риси характеру 
Оцінка риси характеру 

Риси характеру 
5 4 3 2 1 

Добросовісність чи недобросовіс-
ність у ставленні до діяльності: 
• трудовоі; 
• навчальноТ; 
• ігровоі; 
• громадськоі; 
• спортивно'!. 

Працездатність чи непрацездат-
ність 

IX. Риси характеру, які виражають 
ставлення до інших людей 

Риси характеру 
Оцінка риси характеру 

Риси характеру 
5 4 3 2 1 

Колективізм чи індивідуалізм 

Товариськість чи замкнутість 

Тактовність чи безтактність 

Чуйність чи черствість 

Ввічливість чи грубість 

X. Риси характеру, які виражають 
ставлення до самого себе 

Риси характеру 
Оцінка риси характеру 

Риси характеру 
5 4 3 2 1 

Критичне ставлення до себе чи 
надмірна самовпевненість 

Впевненість чи невпевненість 

Вимогливість чи невимогливість 
до себе 

Самокритичність чи несамокри-
тичність 
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XI. Динамічні особливості особистості 

Риси характеру 
Оцінка риси ха рактеру 

Риси характеру 
5 4 3 2 1 

Чи наполегливий в роботі (чи може 
довгий час працювати без перерви, 
не знижуючи результатів), чи швид-
ко втомлюеться, довго і напружено 
працювати не може 

Сильні життеві впливи переносить 
стійко, відповідае на них з надеж-
ною енергіею, активністю, підвищуе 
напруженість діяльності, чи сильні 
впливи призводять до зривів, зни-
жують енергію і активність 

Чи зберігаеться самовладання і ви-
тримка у важких, надзвичайних, 
критичних умовах чи губиться, 
зриваеться, роздратовуеться, пасуе 
у важку хвилину. 
Здатний спокійно і довго чекати 
кого-небудь для нього важливого чи 
нездатний до довгих очікувань 

Бурхливо включаеться в нову ді-
яльність, легко збуджуеться, чи не-
сприйнятливий ДО НОВОІ діяльності 

Рухливий, легко і швидко перехо-
дить від одного виду діяльності до 
іншого чи навпаки інертний, по-
вільно і важко переключаеться 

Легко і швидко засвоюе нові 
знания, уміння і навички чи важко 
і повільно 

Легко відгукуеться на нові вражен-
ня, навіть якщо вони незначні, чи 
невразливий 

Наполегливий, енергійний чи ти-
хий, неенергійний 

Врівноважений, спокійний чи 
схильний до емоційних зривів, 
спалахів 
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XII. Позиція в колективі класу 
1. Формальний лідер, неформальный лідер; пасивний, ізольований, від-

торгнений 
2. Виконання громадськихдоручень у класі (активно, ініціативно, добро-

вольно, тільки пунктуально, в'яло, примусово, погано, відмовляеться 
від виконання) 

3. Чи користуеться симпатіями колективу або окремоі його частини 

4. Чи мае надійних друзів, кого 
5. Виконуе у дружбі ведучу чи ведому роль 
6. Чи мае надійних друзів поза школою, з якого соціального середовища 

7. 3 членами колективу знаходиться в дружніх стосунках чи конфліктуе 

8. Чи користуеться авторитетом серед товаришів 
9. За що поважають чи не поважають 

10. Чи пропускае уроки без поважних причин (рідко, часто, систематично) 

1 1 . 3 яких предметів мае незадовільні оцінки 

12. Чи вступае в конфлікти з товарищами по навчанню, як часто 
13. Чи вступае в конфлікти з учителями, як часто 
14. Чи рахуеться з думкою колективу, товаришів (завжди, рідко, не раху-

еться) 
15. Педагогічні помилки вчителів: суб'ективізм, грубість, безтактовність, 

лібералізм тощо 

XIII. Мікросередовище за місцем проживания 
1. Зв'язок з групою підлітків негативного спрямування 
2. Положения в групі підлітків: лідер, його помічник, рядовий член групи 
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3. Чи здійснюе правопорушення 
4. Якщо здійснюе, то як: свідомо, під впливом інших, випадково 
5. Форми правопорушень: індивідуальні, групові, інколи групові 
6. Проведения вільного часу, форми проведения 

XIV. Соціальна спрямованість особистості 
1. Соціальні потреби особистості: 

а) потреби в спілкуванні 
б) потреба в навчанні 
в) потреба в колективній праці 
г) потреба в громадській та інших видах діяльності _ 

2. Спецпідготовка (відвідуе гурток, спортивну секцію, спецшколу і т. д.) 

3. Громадська активність (висока, середня, низька), виконуе доручення 

4. Типові випадки відхиленьу поведінці (куріння, вживання алкогольних 
напоТв, відхилення в сексуальній поведінці, крадіжки, бродяжництво, 
інші правопорушення) 

5. Інтереси особистості (суспільно значимі чи егоТстичні, стійкі чи не-
стійкі) 

6. Мотиви навчання (високий моральний ідеал, позитивний приклад: 
одержання знань; прагнення не підвести клас, школу; набуття знань 
для майбутньоі професй, здійснення мріі; страх бути покараним; пра-
гнення виділитись; здобути користь для себе; одержати матеріальне 
заохочення); 

7. Мотиви в громадській роботі (прагнення принести користь суспіль-
ству, школі, колективу товаришів; мотиви самовиховання; позитивний 
приклад і високий моральний ідеал; прагнення виділитись; здобути 
користь для себе; одержати матеріальне заохочення) 
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8. Мотиви трудовоі* діяльності (високий моральний ідеал, позитивний 
приклад; прагнення принести користь суспільству, школі, колективу 
товаришів; набуття трудових навичок і умінь; підготовка до майбутньо! 
професіі; прагнення виділитись; здобути користь для себе; одержати 
матеріальне заохочення) 

9. Які засоби впливу застосовувались до учня й школі, сім'!, комісіею 
в справах неповнолітніх? 

XV. Узагальнення результатів 
Проводиться класним керівником разом з психологом, соціальним 
педагогом школи за кожним розділом схеми. Коротко вказуються 
узагальнені дані про особистість, загальна характеристика, основні 
тенденціі і зміст спрямування особистості. 

Далі наводяться характерологічні особливості (на основі п'ятибаль-
ноі шкали), які виражають й спрямованість, інтелектуальні, вольові 
і емоційні риси, а також риси характеру, які виражають ставлення 
особистості до діяльності, до інших людей, до само! себе. 

Наступна сютадова частина узагальнення результатів повинна від-
бивати найбільш чітко виражені для дано'! особистості Г! динамічні 
особливості. 

Більш детально треба відмітити загальні здібності особистості, а та-
кож тенденці! !х розвитку. 
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На основі вищевказаного матеріалу робиться короткий висновок про 
особистість, яка вивчаеться, а також які засоби впливу застосовувались 
до учня в школі, сім'і* комісіею в справах неповнолітніх. 

Далі в характеристиці необхідно вказати, які виховні завдання стоять 
у роботі з даною особистістю, які пропозиціі щодо комплексу заходів 
перевиховання підлітка: 

1. Зміна умов сімейного виховання. 
2. Подолання педагогічних помилок у школі. 
3. Організація контролю за діяльністю групи, до якоі входить підліток за 

місцем проживания чи за іншими ознаками. 
4. Виявлення інтересів, нахилів і здібностей до якоі-небудь діяльності, 

організація змістового проведения вільного часу 
5. Розвиток позитивних якостей особистості. 
6. Інше. 

Директор ЗНЗ № 
(підпис) (прізвище, ім'я по батькові) 

Класний керівник 
(підпис) (прізвыще, ім'я по батькові) 



СПІВПРАЦЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 
3 БАТЬКАМИ 

Співпраця класного керівника з батьками може проводитесь у різно-
манітних формах із використанням різних методів педагогічноі діяль-
ності. У практичній роботі класний керівник використовуе колективні 
й індивідуальні форми взаемодіі'. Причому в тому й іншому випадку 
використовуеться як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи. 

Батьківські збори — найбілыи поширена форма роботи з батьками. 
На них обговорюються проблеми успішності, виховання спілкування 
класного та батьківського колективів. Батьківські збори повинні стати 
школою освіти батьків, повинні розширювати іхній педагогічний кру-
гозір, стимулювати бажання стати добрими батьками. На батьківських 
зборах аналізуються навчальні досягнення учнів, іхні можливості, етапи 
просування класу в навчальній діяльності. Батьківські збори — це де-
монстрація успіхів, яких досягла дитина. Розмова на батьківських зборах 
мае йти не про бали, а про якість знань і міру інтелектуальних зусиль, 
що відповідають пізнавальній і моральній мотивацй. 6 багато варіантів 
проведения батьківських зборів. Тематика і методика зборів повинні 
враховувати вікові особливості учнів, рівень освіченості, зацікавленості 
батьків, цілі та завдання виховання, що стоять перед школою. 

Батьківський лекторій, центр психолого-педагогічноі' допомоги сім'і*, 
університет педагогічних знань та ін. сприяють підвищенню педагогіч-
ноі культури батьків, і'х психолого-педагогічноі компетентності в ро-
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динному вихованні. Засідання мають проводитесь тематичні, на них 
запрошуються спеціалісти в різних галузях знань: психологи, юриста, 
лікарі, працівники центрів соціальних служб для молоді та ін. 

Тематичні батьківські конференціі з обміну досвідом виховання ді-
тей, на які запрошуються як представники батьківсько! та педагогічно! 
громадськості, так і діячі науки, культури, представники громадських 
організацій. Конференці! мають величезне значения в системі виховноі 
роботи школи та класу. На них мають обговорюватись проблеми су-
спільства, активними членами якого стануть діти; проблеми конфліктів 
батьків та дітей і шляхи виходу з них; проблеми наркотиків; питания 
сексуального виховання в родині. Батьківські конференціі повинні 
готуватись дуже ретельно, з обов'язковою участю шкільного психолога 
та соціального педагога. Тхнім завданням, зокрема, е проведения соціо-
логічних і психологічних досліджень з проблематики конференціі" та і'х 
аналіз, а також знайомство учасників конференціі з результатами до-
сліджень. Активними учасниками конференцій виступають самі батьки. 
Вони готують аналіз проблеми з позиціі власного досвіду. 

Характерною рисою конференціТ е те, що вона приймае рішення 
чи намічае заходи щодо заявлено! проблеми. 

Диспут, дискусія — обмін думками з проблем виховання — одна 
з найцікавіших для батьків форм підвищення педагогічно! культури. 
Ця форма стимулюе педагогічне мислення батьків, дозволяв підклю-
чати !х до обговорення найважливіших проблем. Результата диспутів 
та дискусій сприймаються з більшою довірою, ніж лекцй. 

Презентація досвіду родинного виховання проводяться на базі класу, 
класів одніе! паралелі, батьків дітей різних вікових категорій. Це мо-
жуть бути як власне презентаці!, так і вечори запитань та відповідей. 
Ця форма роботи проводиться із залученням психологів, юристів, та 
інших спеціалістів, які проводять аналіз успіхів родинного виховання 
та дають рекомендаціі відносно попередження помилок у вихованні 
дітей як з боку батьків, так і з боку педагогів. 

Батьківський комітет, батьківський актив — це опора педагогів для 
розв'язання завдань. 

Індивідуальна робота з батьками з окремих питань значною мірою 
проводиться з батьками учнів, які потребують підвищено! педагогіч-
но! уваги. Але не слід нехтувати індивідуальною роботою з батьками 
інших учнів, у тому числі й успішних, оскільки в процесі ціеі роботи 
ви краще пізнаете як учнів, так і !х батьків, заручитесь !х підтримкою 
у вирішення проблем класу. 
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Індивідуальні консультаціі — одна з найважливіших форм взаемодй 
класного керівника з родиною. Особливо вона необхідна, коли педагог 
набирае клас. Для того щоб перебороти занепокоення батьків, острах 
розмов про свою дитину, необхідно проводи™ індивідуальні кон-
сул ьтацй-співбесіди з батьками. Готуючись до консультаций необхідно 
визначити ряд питань, що допоможуть плануванню виховно"! роботи 
з класом. Індивідуальна консультація повинна мати ознайомлювальний 
характер і сприяти створенню контакту між батьками і вчителем. Учи-
тель повинен дати батькам можливість розповісти йому все те, із чим 
вони хотіли б ознайомити вчителя в неофіційній обстановці, і з'ясувати 
необхідне для свое! професійно! роботи з дитиною: 

• особливості здоров'я дитини; 
• Г! захоплення, інтереси; 
• переваги в родинному спілкуванні; 
• поведінкові реакці!; 
• особливості характеру; 
• мотивація навчання; 
• моральні цінності родини. 

Під час індивідуально! консультаці! можна використовувати анкету 
«Моя дитина»: 

1. Коли вона народилася, то... 
2. Найцікавішим у перші роки Г! життя було... 
3. Про здоров'я можна сказати наступне... 
4. Коли постало питания про підготовку до школи, то ми... 
5. I! ставлення до школи було... 
6. У перші роки вона вчилася в основному... 
7. Тй подобалися такі предмета, як... 
8. Стосунки з першою вчителькою були... 
9. Спілкуючись з однокласниками... 

10. Труднощі у вихованні пов'язаш з... 
11. Хотілося б, щоб педагоги звернули увагу на... 

У вихованому арсеналі класного керівника мае величезне значения 
бесіда, й найкраще використовувати з метою попередження конфлік-
тних ситуацій, для налагодження взаемин між батьками і дітьми, між 
окремими педагогами і родиною. Використовувати бесіду в роботі 
з батьками необхідно для того, щоб налагодити довірчу атмосферу, 
виявити важкі точки дотику в конфліктних ситуаціях. У бесіді клас-
ний керівник мае більше слухати, а не захоплюватися повчальними 
порадами. 
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Зустрічі батьківськоі громади з адміністраціею школи, вчителями 
проводиться як за ініціативою адміністрацгі, так і за ініціативою батьків. 
На зустрічах педагоги знайомлять батьків з вимогами щодо організацгі 
діяльиості школи, вимогами щодо викладання окремих предметів, ви-
слуховують побажання батьків. У процесі спільного обговорення можуть 
бути складені програми дій, плани спільноі праці. Провідна роль з боку 
батьків належить батьківському комітетові. 

Батьківський актив — це опора педагогів для успішного розв'язання 
спільних задач, що пов'язані з організаціею класних та шкільних справ, 
проблем життя класного колективу. Батьківський комітет намагаеть-
ся залучити батьків та дітей до організаціі класних, шкільних справ, 
розв'язання проблем життя колективу. 

Одніею з форм взаемоди класного керівника і родини е відвіду-
вання учнів удома. Педагог мае попереджати про свій візит. Відвіду-
вання можливе тільки після одержання дозволу батьків. Відвідування 
педагогом родини повинне справити в родині добре враження. Для 
цього необхідно спочатку поговорити на відверті теми, розпитати про 
традиціі, звичаі, спільне проведения дозвілля в родині й лише потім 
обговорювати причину приходу в родину. 

У кожному класі е учні й родини, що переживають ту саму проб-
лему, мають труднощі особистісні й навчальні. Тноді ці проблеми мають 
настільки конфіденційний характер, що і'х можливо вирішувати лише 
в колі тих людей, яких ця проблема поеднуе. 

Для тощо щоб тематична консультація відбулася, батьки повинні 
бути переконані в тому, що ця проблема і'х стосуеться і потребуе не-
відкладного вирішення. Батьків запрошують для участі в тематичній 
консультаціТ за допомогою спеціальних запрошень. У тематичній кон-
сультаціі' повинні брати участь: соціальний педагог, психолог, сексолог, 
представник правоохоронних органів і т. д. 

Тематика консультацій для батьків 
1. Дитина не хоче вчитися. Як ій допомогти? 
2. Якрозвинути пам'ять дитини? 
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3. Сдина дитина в родині. Шляхи подолання труднощів у вихованні. 
4. Покарання дітей. Яким йому бути? 
5. Тривожність дітей. До чого вона може привести? 
6. Сором'язлива дитина. Проблема сором'язливості та шляхи и подолання. 
7. Брутальність і нерозуміння в родині. 
8. Талановита дитина. 
9. Друзі дітей. 

10. Декілька поколінь під одним дахом. Проблеми спілкування. 
Батьківські читання — цікава форма роботи з батьками, яка дае 

можливість батькам не тільки слухати лекці! педагогів, а й вивчати 
літературу з проблеми і брати участь у и обговоренні. Батьківські чи-
тання можна організувати в такий спосіб: на перших зборах на початку 
навчального року батьки визначають питания педагогіки і психологи, 
що !х найбільше хвилюють. Учитель збирае інформацію й аналізуе п. 
За допомогою шкільного бібліотекаря й інших фахівців визначаються 
книги. Батьки читають книги, а потім використовують рекомендовану 
літературу в батьківських читаннях. Особливістю батьківських читань 
е те, що, аналізуючи книгу, батьки повинні викласти власне розуміння 
питания і зміну підходів до його вирішення після прочитання книги. 

Батьківські вечори проводяться в класі 2—3 рази на рік без при-
сутності дітей. Батьківський вечір — це свято спілкування з батьками 
друга твое! дитини, це свято спогадів про свое дитинство і дитинство 
власно! дитини, це пошук відповідей на питания, що перед батьками 
ставить життя і власна дитина. 

Теми батьківських вечорів можуть бути найрізноманітнішими. Го-
ловне, вони повинні вчити слухати і чути один одного, самого себе, 
свій внутрішній голос. 

Теми батьківських вечорів 
1. Рік народження дитини — яким він був? 
2. Перші книжки дитини. 
3. Майбутне мое! дитини. Яким я його бачу? 
4. Друзі мое! дитини. 
5. Свята нашо! родини. 
6. «Можна» і «не можна» у нашій родині. 
7. День народження нашо! родини. Як ми його святкуемо? 

Форми вечорів дають змогу не лише висловлювати сво! думки щодо 
запропонованих тем, а й почути щось корисне для себе в міркуваннях 
інших батьків, узяти на озброення у свій виховний арсенал щось нове, 
цікаве. 
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Батьківські тренінги. Батьківські тренінги — це активна форма 
роботи з батьками, що хочуть змінити свою взаемодію із власною 
дитиною, зробити п більш відкритою і довірливою. У батьківських 
тренінгах повинні брати участь обое батьків. Від цього ефективність 
тренінгу зростае і результата не змушують себе чекати. Тренінг про-
водиться із групою, що складаеться з 12—15 осіб. Батьківські тренінги 
будуть успішними, якщо всі батьки активно братимуть у них участь 
і регулярно !х відвідуватимуть. Щоб тренінг був результативний, він 
мае складатися з 5—8 занять. Батьківський тренінг проводиться як 
правило психологом школи, що дае можливість батькам на час відчути 
себе дитиною, пережита емоційно ще раз дитячі враження. 

3 великим інтересом батьки виконують такі тренінгові завдання, як 
«дитячі гримаси», «улюблена іграшка», «мій казковий образ», «дитячі 
ігри», «спогад дитинства», «фільм про мою родину». 

Батьківські ринги — одна з дискусійних форм спілкування батьків 
і формування батьківського колективу. Батьківський ринг готуеться 
у вигляді відповідей на запитання з педагогічних проблем. Запитання 
вибирають самі батьки. На одне запитання відповідають дві родини. 
У них можуть бути різні позицй, різні думки. Інша частина аудиторіі* 
в полеміку не вступае, а лише підтримуе думки родин оплесками. 
Експертами в батьківських рингах виступають учні класу, визначаючи, 
яка родина у відповідях на запитання була ближчою до правильного 
трактування відповіді. 

I традиційні, і нетрадиційні методи і форми взаемодіі класного 
керівника з батьками учнів мають одну загальну мету — щастя юно! 
особистості, що входить у сучасне культурне життя. 

Поради педагогам і батькам 
Якщо: 

• дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти; 
• дитину висміюють, вона стае замкнутою; 
• дитину хвалять, вона вчиться бути шляхетною; 
• дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе; 
• дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини; 
• дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших; 
• дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою; 
• дитина росте в безпеці, вона вчиться вірити в людей; 
• дитина живе у ворожнечі, вона вчиться бути агресивною; 
• дитина живе в розумінні і дружелюбності, вона вчиться знаходити 

любов у цьому світі. 
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Ці поради виникли на базі життевих практичных спостережень, 
осмислення педагогічно! практики. Висловлені положения можуть 
використовуватися в практичній роботі з батьками, а також як теми 
зборів і бесід. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОТДІЯЛЬНОСТІ 
БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 

Одне з найголовніших завдань педагогів та освітніх закладів — це 
співпраця та розширення поля позитивного спілкування в родині, 
реалізація планів та організаці! спільних дій батьків та дітей. У за-
гальноосвітніх школах — единому соціальному інституті, через який 
проходять практично всі діти,— склались різноманітні форми взаемодіі 
з родиною. 

Форми пізнавально! діяльності: суспільні форми звітів знань, твор-
чі звіти досягнень з предметів, дні відкритих уроків, свята знань та 
творчості, турніри знавців, олімпіади, випуск предметних газет, засі-
дання, звіти наукових товариств учнів та ін. Батьки в змозі допомогти 
в оформленні, підготовці заохочувальних призів, оцінці результатів, 
безпосередньо брати участь у заходах, створюючи власні або змішані 
команди. Це можуть бути конкурси: «Сім'я — ерудит», «Родинне за-
хоплення», «Читацькі конференций, «Коло сімейного читання». 

Форми трудово! діяльності: оформления кабінетів, благоустрій та 
озеленения шкільного подвір'я, посадка алей, створення класноТ біб-
ліотеки; ярмарок-розпродаж сімейних виборів, виставки «Світ наших 
захоплень». 

Форми відпочинку: спільні свята, підготовка концертів, вистав, 
перегляд та обговорення фільмів, проведения змагань, конкурсів, КВК, 
туристичних походів та зльотів, екскурсійні поіздки. У домашніх клубах 
вихідного дня батьки організують діяльність дитячих груп, сформова-
них з урахуванням інтересів та симпатій. Широкого розповсюдження 
набули свята: День бабусь і дідусів; День мое! дитини; День подяки; 
ігрові сімейні конкурси: Спортивна родина, Музична родина, конкурс 
родинних клубів, конкурс господинь, конкурс «Екстремальна ситуація» 
(фізичні здібності та кмітливість). 

Ефективність виховно! системи класу характеризуемся наряду з ін-
шими факторами, взаемодіею з родиною, установлениям батьків як 
суб'екту цілісного навчально-виховного процесу. 
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ЯК ПIДГОТУВАТИ ТА ПРОВЕСТИ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ 

Відомо, що навіть для тих вчителів, які працюють в школі багато 
років, прекрасно володіють методикою викладання предмету, можуть 
встановлювати тісний контакт з учнями, дружні стосунки з колективом, 
серйозною проблемою можуть стати батьківські збори. А для молодих 
малодосвідчених вчителів це взагалі може стати причиною відмови від 
класного керівництва. 

Для того щоб успішно справитися з даною задачею, потрібно ре-
тельно готуватися до зборів, приділяти іх підготовці не менш уваги, 
ніж підготовці уроку. 

Важливим е позитивний психологічний настрій, установка на успіх. 
Треба розглядати батьківські збори як той же урок, де учнями е не діти, 
а і'х батьки, які прийшли за інформаціею про іх дітей, особливостями 
іх вікового розвитку, за допомогою. 

Відмовтесь від стандартних записів про батьківські збори в що-
деннику. Буде набагато краще, якщо ви передаете кожному з батьків 
індивідуальне запрошення. Такий нестандартний підхід покаже всю 
серйозність наступних зборів, і'х офіційний характер, вашу зацікав-
леність у присутності саме тих батьків, яким адресоване запрошення, 
таким чином ви висловите повагу до батьків. 3 іншого боку, якщо хтось 
із батьків не зможе прийти на збори, він на зворотній стороні зможе 
вас про це повідомити, а також узгодити з вами дату та час свого ві-
рогідного приходу до школи. 

Приведіть в ідеальний порядок кабінет, який закріплено за класом 
і в якому будуть проходити збори. Розмістіть на видному місці резуль-
тата роботи класу та окремих учнів за період від попередніх зборів 
(або ж за семестр, за попередній чи поточний рік): рейтинг класу та 
окремих учнів, результата олімпіад, конкурсів, змагань, у яких брали 
участь учні класу. В початковій школі це можуть бути вироби дітей, 
виготовлені ними на уроках образотворчого мистецтва чи праці, в серед-
ній та старшій школі — такі види роботи, як «Сад здоров'я», тематичні 
газета, розробки позакласних заходів. Пам'ятайте: тут мае бути місце 
для кожного учня. У вашому класі не може бути неуспішних дітей. 

Продумайте свій зовнішній вигляд, який буде характеризувати 
вас як упевненого в собі ділового партнера з гарним смаком. Сучасне 
суспільство вимагае від вчителя коректного ділового, але не «сухого» 
стилю одягу. Особливу увагу треба приділити таким деталям, як взуття, 
аксесуари. Не «перевантажте» себе прикрасами. 
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Залучайте до підготовки зборів учнів класу батьків; даючи ім окремі 
завдання, радячись з ними відносно окремих етапів, налаштовуючи іх 
на підтримку в окремих питаниях, не розкривайте повністю весь свій 
план. Зберігайте інтригу. 

Обов'язково складіть план проведения зборів. Якщо вважаете за 
необхідне, напишіть розгорнутий план-конспект. Це придасть вам 
впевненості у своТх силах, дасть можливість чітко висловити всі ваші 
думки, заздалегідь продумати акценти зборів, відповіді на найбілыи 
вірогідні запитання. Формулюйте сво! думки, коротко, логічно, про-
являйте доброзичливість, тактовність, делікатність, уникайте ментор-
ського тону. 

Вітаючи батьків, не забудьте продемонструвати ім свою радість 
від іх присутності на зборах, із щирою посмішкою подякуйте !м за !х 
прихід до школи. Ведіть бесіду так, начебто в класі тільки однодумці, 
що зможуть вирішити всі проблеми. Ніколи не починайте з негативно!' 
інформаці!. Спочатку знайдіть добрі слова про клас у цілому і про 
кожного учня окремо. Такий вступ допоможе вам встановити контакт 
з батьками, налаштувати !х на співробітництво. Звертаючись до батьків, 
називайте і'х по імені та по батькові. Для новопризначених класних 
керівників можна порекомендувати посадити батьків на ті місці, на 
яких сидять !х діти, а перед собою покласти план-дислокацію батьків 
на батьківських зборах з !х прізвищами та іменами і по батькові. 

Такий початок зборів дасть вам можливість перейти до більш склад-
них питань: проблем успішності, дисципліни, спілкування, якості ви-
кладання окремих предметів, тобто до тих питань, які викликають у де-
яких батьків неадекватну реакцію. Говорячи про дітей, вживайте слово 
«наші», «наш», а не «ваші», «ваш». Такий хід ще раз нагадав батькам про 
те, що проблеми спільні, про те, що вирішувати !х треба у співпраці. 
В середній та старшій школі доцільно запросити на батьківські збори 
вчителів-предметників, які зможуть відповісти на конкретні питания, 
що стосуються саме !х предмета. 

Якщо е необхідність повідомити негативну інформацію про окремих 
учнів, не кажіть про це при всіх, попросіть батьків залишитись після 
зборів, «для того щоб порадитись відносно ліні! поведінки з Вашою 
дитиною», «для вирішення питань особистого характеру» та ін. Батьки 
оцінять вашу делікатність і будуть налаштовані на співпрацю з вами. 

Якщо з якогось приводу в когось із батьків буде своя, відмінна 
від вашо! думка, не гарячкуйте, уважно вислухайте його, а потім, щоб 
уникнути конфлікту, впевненим, але спокійним тоном постарайтесь 



1 5 8 Настільна книга класного керівника 

його переконати. Для цього тихим голосом, не виказуючи свое! незгоди 
(якщо навіть вона різка), скажіть, що, якби ви були на місці батьків, то, 
може, думали б також, але, виходячи з інтересів усього класу і кожно! 
окремо! дитини, не можете з ним погодитися, і запропонуйте батькам 
розглянути проблему очима вчителя (класного керівника). Якщо це не 
допоможе, запропонуйте вирішити цю проблему після загальних зборів, 
або іншим разом, коли ви не будете затримувати усіх батьків. На цю 
зустріч можна також запросити вчителів та представників адміністраці! 
для більш об'ективно! та повно! картини. 

Збори не повинні зводитись до монологу класного керівника. Це — 
взаемний обмін думками, ідеями, спільний пошук. 

Не зводьте збори до повідомлення про успішність учнів та !х по-
ведінку, обов'язково включіть до свого виступу питания педагогіки, 
вікових особливостей дітей, питания психолого-педагогічного лекторію 
для батьків. 3 іншого боку не перевантажте збори теоретичними ви-
кладками, пам'ятайте, що збори відбуваються після робочого дня, тому 
увагу батьків на одному питанні вам вдасться зосередити не білын як 
на 10—12 хвилин. Не затримуйте батьків надовго: оптимальний час про-
ведения зборів — 1 година. Неприпустимо затримання батьків білыпе 
ніж на 1,5 години, але з іншого боку збори на 20 хвилин можна роз-
глядати як формальні, проведені для «галочки». 

Під час перших зборів може виникнути проблема із виборами до 
батьківського комітету. Якщо «демократичні вибори» вам не вдадуться, 
вчиніть просто — розподіліть усіх батьків впродовж свого терміну на-
вчання дітей в школі (наприклад, з 5 по 12 клас ви разом будете впродовж 
восьми років), і тоді у 5 класі членами батьківського комітету будуть 
одні (наприклад, перші чотири за списком), у шостому — наступні і т. д. 

Закінчіть збори так же доброзичливо, як ви !х і розпочинали, зро-
біть позитивні висновки. Висловте подяку за допомогу і впевненість 
у подалыиому співробітництві. Не бійтесь використовувати свою чарів-
ність, гумор, вміння переконувати, подобатись, будьте нестандартною. 
Пам'ятайте, що ваше завдання складне, але воно вам під силу — зробити 
батьків своіми союзниками, залишити в них добре враження про себе, 
про вчительський колектив, про школу, де навчаються !х діти, бажання 
знову зустрічатися і впевненість в тому, що ви завжди !м допоможете. 
Не нехтуйте фіналом, він такий же важливий, як і початок, це запо-
рука того, що на наступні збори батьки прийдуть настроені позитивно, 
і вам не доведеться докладати додаткових зусиль. 
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У деяких школах практикуеться відвідування батьківських зборів 
пред ставниками адміністрацгі. Якщо у Вашій школі немае такоі практи-
ки, під час підготовки до батьківських зборів порадьтесь з адміністраці-
ею відносно питань, що, на ваш погляд, можуть викликати складності 
та заручіться Тх підтримкою на випадок таких ускладнень. 

Добрі результата дають «нестандарты збори»: «круглий стіл», тема-
тична дискусія самих батьків із запрошенням спеціалістів, «за чашкою 
чаю», спільні збори (вогники, КВК) батьків і дітей, збори батьків 
(не матерів, а тільки батьків), інше. Використовуйте всі відомі вам 
методи і форми позакласноі* роботи, особливо ті, які у вас добре ви-
ходять, і успіх вам гарантовано. 

Після проведения батьківських зборів доречно зробити самоаналіз 
за наступними критеріями: 

1. Які завдання вирішувались на зборах, чи досягнуто мети, чи було за-
безпечено взаемозв'язок між освітньою, виховною та розвивальною 
цілями. 

2. Чи була вибрана структура та форма проведения зборів ефективною? 
Чому? 

3. На яких етапах було зроблено акцент зборів? Чи дотримались ви плану 
проведения зборів? Якщо не дотримались, то чому? 

4. Чи вдалося вам впровадити в практику педагогіку співробітництва 
з батьками? 

5. Як використовувався навчальний кабінет та матеріали, підібрані до бать-
ківських зборів? Чи дали вони позитивний ефект? Якщо ні — то чому? 

6. За рахунок чого на зборах підтримувалась позитивна психологічна 
атмосфера? Чи вдалось вам виявити помічників та ваших прихильників 
серед батьків? Якщо ні, то чому? 

7. Чи раціонально було використано час на батьківських зборах? Чи не 
відволікали вас в той чи інший бік батьки окремих учнів? 

8. Які додаткові «ходи» були використані вами під час зборів? 
9. Чи виникла необхідність у допомозі адміністраціУ? 3 яких причин? 

10. Чи вдалось вам реалізувати всі поставлені завдання? Якщо ні — то 
чому? Коли ви плануете виконати нереалізовані завдання? 
Візьміть собі за правило проводити такий аналіз після кожних 

батьківських зборів, заносьте і'х у ваш робочий щоденник, це допоможе 
вам уникнути помилок при проведенні наступних зборів. 

У час між зборами занотовуйте своі враження від індивідуально! 
роботи з учнями та іх батьками для використання на наступних зборах. 
Відмічайте позитивну динаміку в навчанні, поведінці, спілкуванні та ін. 
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ОРІѲНТОВНА ТЕМАТИКА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ 

1 клас: 
• Турбота про виховання дітей — конституційний обов'язок батьків. 
• Особистість та умови Гі формування. 
• Школа і батьки. Співпраця школи і батьків, як необхідна умова роз-

витку дитини. 
• Родинні свята. Організація дозвілля в сім'і. 
• Як виховувати в дитини любов до читання. Що робити, якщо дитина 

не любить читати? 

2 клас: 
• Тактика взаемин батьків і дітей у період «кризи семи років». 
• Філософія дитячого щастя за В. О. Сухомлинським. 
• Авторитет, особистий приклад батьків в попередженні шкідливих 

звичок дітей. 
• Цінності справжні та уявні. 
• Чим дітей приваблюе двір? Як навчити дітей на сумнівні пропозиціі 

говорити «Ні». 

3 клас: 
• Права дитини. Дотримання !х у сім'і. 
• Здоров'я дитини. 
• Діти, телебачення та комп'ютер. Позитивний та негативний вплив 

засобів масовоТ інформаціТ на розвиток та здоров'я молодших шко-
лярів. 

• Трудове виховання дитини в сім'і. Обов'язки дитини в сім'Т. 

4 клас: 
• Співпраця школи та родини у формуванні соціальноі' та суспільноі" 

активності наших синів і дочок. 
• Організація розумовоѴ праці учнів вдома. Виховання самоконтролю 

та вміння самостійно добувати знания. 
• Естетичне та етичне виховання дітей в сім'і' у світлі ідей В. О. Сухом -

линського. 
• Виховання в дітей правильного оцінювання власних потреб і мож-

ливостей. 

5 клас: 
• Особливості навчальноі діяльності учнів 5-х класів у зв'язку з пере-

ходом від початковоі до середньоі' ланки. 
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• Авторитет, особистий приклад батьків у процесі виховання. 
• Нездібних дітей не бувае. 
• Профілактика захворювань дітей середнього шкільного віку. 
• Покарання та заохочення. 
• Роль сім'! та школи в трудовому вихованні дітей. 
• Ставлення сім'і до релігіі. 

6 клас: 
• Типові помилки в сімейному вихованні. Як Іх попередити? 
• Чому перехідний вік е важким? 
• Я к виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань? 
• Домашні умови і середовище. Гігіена побуту. 
• Правове виховання дітей у сім'!. Виховання морально!' свідомості та 

культурно!" поведінки дітей у сім'!. 

7 клас: 
• Гігіена побуту, розумово! та фізично! праці підлітків у сім'!. 
• Спілкування підлітків з дорослими та ровесниками. 
• Організація праці підлітка у сім'і. 
• Особиста гігіена підлітка. Гігіена хлопця, гігіена дівчини. 
• Формування світогляду та духовного світу підлітка. 

8 клас: 
• Роль народних традицій, звичаів, обрядів у сімейному вихованні. 
• Статеве виховання підлітків. Статеве дозрівання. 
• Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підліт-

ковому віці. 
• Зайнятість підлітка в позаурочний час. 
• Роль батьків у попередженні шкідливих звичок (паління, вживания 

алкогольних напоів, наркотичних речовин тощо). 
• Розвиток гармонійно розвинуто! особистості підлітка. 

9 клас: 
• Підлітки та правопорушення. 
• Конфліктні ситуаці! підлітків з батьками та вчителями. 
• Індивідуальний підхід батьків до особистості підлітка. 
• Воля, характер, пам'ять, мислення, темперамент вашо! дитини. 
• Культура спілкування в сім'!. 
• Як зберегти здоров'я підлітка. 
• Виховання морально стійко! і вольово! людини. 
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• Роль батьків у профілактиці шкідливих звичок, вживання дітьми 
наркотиків та паління. 

10 клас: 
• Роль сім'Т у вихованні майбутнього сім'янина. 
• Здібності та професійна самовизначеність підлітка. 
• Формування в підлітка навичок самоосвіти і самовиховання. 
• Роль батьків у формуванні всебічно розвинутоі' особистості. 
• Виховання в школярів культури здоров'я, мотиваціТ до здорового 

способу життя. 
• Фізичний розвиток. Літній відпочинок та його організація. 
• Роль книги у формуванні особистості. 

11 клас: 
• Підготовка старшокласника до складання іспитів і обрання майбут-

ньоТ професіі*. 
• Статеве виховання в сім'і". 
• Виховання в старшокласника правильного оцінювання власних по-

треб і можливостей. 
• Запобігання правопорушенням і злочинності. 
• Моральний клімат у сім'і. 
• Педагогічний такт батьків. 

МАТЕРІАЛИ ДО БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ 

1. Прикладом взаемодгі учнів з батьками за сприяння класного 
керівника може бути «Коло спілкування» за різними темами, напри-
клад за темою «Проблеми підлітка очима 9 (10, 11)-класника». Під 
час підготовки до батьківських зборів на годині спілкування класний 
керівник проводить бесіду з учнями про взаеморозуміння між ними та 
іх батьками, розставляючи акцент на загостреному сприйнятті оточу-
ючого світу дітей в підлітковому віці. Тут необхідно пам'ятати про те, 
що як батьки, так і діти не завжди можуть налагодити взаемовідно-
сини через зайнятість батьків, через Ух сприйняття світу, через те що 
вони ще не звикли бачити у своіи дитині самостійну мислячу людину. 
Це відбуваеться не тільки з вини батьків, а частіше через те, що під-
літки в спілкуванні (суперечках) з батьками бувають нетерплячі, не 
можуть аргументувати своі докази. На цій годині спілкування в під-
літків е унікальна можливість аргументовано, у спокійній обстановці 
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розказати своім (а може, і чужим) батькам про ті проблеми, які існують 
у іхньому віці: чи це непорозуміння з батьками, чи недостатне спілку-
вання з підлітками, чи щось інше. Слід зауважити, що тут можна також 
висловити своТм батькам любов та пошану за взаеморозуміння, за такт, 
підтримку дитини у важких ситуаціях. Після того як робота буде ви-
конана, діти за допомогою класного керівника оформляють результата 
свое! робота в якійсь цікавій формі (сонечко, де промінцями е думки 
дітей; хмарки над сонечком без промінців; «квітник дитячих проблем», 
де вислови дітей оформляються у вигляді квітів та ін.). Робота може 
бути як підписана дитиною, так і анонімна. При цьому класний ке-
рівник наголошуе, що така робота проводиться для того, щоб батьки 
змогли пізнати дитячі проблеми. Тут слід проявити такт і делікатність, 
і якщо дитина категорично відмовляеться виставити на публічний 
огляд своі' думки, то це необхідно враховувати і йти дитині назустріч. 
Можна також запропонувати дітям не тільки написати своі думки на 
аркушиках, але й оформити іх художньо, там самим висловивши свою 
любов до батьків. 

При проведенні батьківських зборів слід наголосити, що діти ви-
сл овили своі потаемні думки, що на цьому стенді (колажі, в квітинку, 
хмарках та ін.) відображено ті проблеми, які е у дітей, але про які вони 
за тих чи інших причин, може навіть через непорозуміння з батьками, 
не можуть сказати. Класний керівник підкреслюе, що на зборах батьки 
в спокійній доброзичливій атмосфері зможуть не тільки ознайомитись, 
а й обговорити ці проблеми, порадитись з іншими батьками, у яких, 
може, вже е досвід з вирішення питань, що зараз актуальні саме для вас. 

Класний керівник на зборах направляе батьків на те, що діти чекають 
від них такоі ж щироТ відповіді на «крик свое! душі», чекають від них 
розуміння свое! проблеми та відповідних дій. Тут також слід зауважити, 
що провідну роль у взаеморозумінні між дорослими та дітьми відіграють 
дорослі — саме вони повинні зробити перший крок назустріч своім ді-
тям, причому слід підкреслити, що в цьому віці діти якраз дуже гостро 
сприймають всі поді! і, зокрема, взаемовідносини «батьки та діти». 

Далі класний керівник пропонуе батькам написати відповіді сво!м 
дітям у вигляді промінців сонечка (якщо діти оформили сво! думки 
у вигляді хмарок — промені сонця розвіють ці хмари); метеликів, які 
обласкають квітник дитячих проблем, та ін. Слід зауважити, що під 
час підготовки до зборів діти відкрили душу своім батькам, тому після 
зборів у спілкуванні з дітьми батьки повинні виявити толерантність, 
делікатність, намагатися не поранити душу свое! дитини. 
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Якщо класний керівник під час підготовки до батьківських зборів 
виявив гострі проблеми в сім'ях дітей класу, необхідно запросити на 
збори психолога, на видному місці вивісити рекомендаціі для батьків 
з окремих проблем, наведені в цьому розділі. 

2. Запропонуйте батькам написати колективного листа дітям 
(це особливо ефективно у 8—10 класах). Прикладом такого листа може 
бути наступний. 

Дорогі діти 
Ваші батьки звертаються до вас з колективним листом своіх бажань. 

Співпрацюйте з нами. Не намагайтеся бути інфантильнішими, ніж це 
е насправді, розігруючи безпомічність і нерозуміння. Простягніть нам руку 
допомоги і дайте зрозуміти, що ми можемо рости разом і що можемо на 
вас розраховувати. 

Пам'ятайте, що серйозне навчання означав серйозну справу. 
Ми не завжди були батьками, а стали ними після вашого народження. 

Тому наш батъківський досвід дорівнюе вашому віку. Як батьки ми — ваші 
ровесники і не менше потребуемо допомоги и підтримки. Від нас залежить, 
якими ей станете, але і від вас залежить — якими батьками ми будемо. 
Ми намагаемося зводити до мінімуму наші вимоги і якомога менше каза-
ти «ти мусиш». Але і ви розвивайте в собі відповідальність і, не чекаючи 
наших вимог, самі запропонуйте: «Давай я зроблю...» 

Пам'ятайте, ми (дорослі) не менше за вас помиляемося, й інколи 
самі е безсилими. Будьте великодушні і вибачайте, якщо іноді ми не на 
висоті. 

Дуже хочеться, щоб ви не ображали нас своею неуважністю. «Дя-
кую» — це такий стимул! 

Намагайтеся дотримуватися наших правил, навіть якщо не зовсім 
розуміете і'х. Іноді ми справді знаемо, що краще. 

Не варто завжди чекати від нас відповідей. Спробуйте самостійно 
проаналізувати і зрозуміти питания. Розуміння суті питания важливіше 
за знания відповіді. 

Пам'ятайте, що нас втішае ваш інтерес до нашоі' діяльності. До-
рослі не завжди консервативні, і ви зможете перейняти чимало з того, 
що ми робимо. 

Спробуйте любити нас навіть тоді, коли ми помиляемося. Батьки — не 
боги й ангели, хоча і намагаються, щоб і'х саме так сприймали. 

Не варто механічно наслідувати нас. Не копіюйте нас, будьте самими 
собою. 
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Намагайтеся ставитися до нас, як до рівних. Батьки аж ніяк не раби 
своіх дітей. I ми так само — за справедливість. 

Нам також потрібен відпонинок. Поважайте наших друзів, як ми 
шануемо ваших. Наші ді'і можуть здаватися вам безглуздими, але ми 
маемо на них повне право. 

Наш дім належить нам УСІМ. Речі, звичайно, не настільки важливі, 
як люди, але намагайтеся навчитися шанувати те, що люди цінують. 

Ми хочемо бачити вас молодшими партнерами нашоі сімейноі фірми, 
але не поводьтеся так, ніби ми еже на пенсіі. Ми маемо право на активну 
роль у компаніі. 

Учіться самостійно приймати рішення, а ми будемо любити вас не-
залежно від того, правильні вони чи ні. 

Ми ростемо і розвиваемося разом із вами. Тож веслуймо разом і в од-
ному напрямку, бо інакше наш сімейний човен може легко перекинутися. 

Р. 5. МИ ЛЮБИМО ВАС! 

3. Десять батьківських заповідей 

1. Не вважайте дитину своею власністю: вона особистість. 
2. Любіть дитину такою, яка вона е, навіть якщо вона не в усьому досягае 

успіху. 
3. Не очікуйте, що ваша дитина виросте такою, якою хочете ви. Допо-

можіть Уй стати собою. 
4. Запам'ятайте: найголовніший ваш обов'язок — розуміти свою дитину. 

Зробіть так, щоб ваша дитина ділилась з вами своіми проблемами. 
Ви — не суддя, який мае право судити, ви — не приклад для наслі-
дування. Ви — найрідніша людина, яка може втішити і у 5, і у 25 ро-
ків. 

5. Не переймайтесь, якщо чогось не можете зробити для своеі дитини. 
Гірше, якщо можете, але не робите. 

6. Постарайтесь хоч інколи дивитись на світ очима вашоі дитини. 
7. Частіше розмовляйте з вашою дитиною, відповідайте на всі ГУ пи-

тания. 
8. Не лайте, а тим більше не ображайте дитину, особливо в присутності 

сторонніх. 
9. Частіше хваліть, захоплюйтесь вашою дитиною, радійте ГУ успіхам. 

10. Не очікуйте на вічну вдячність: ви дали життя своій дитині, вона від-
дячить, давши життя вашим онукам. 
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4. Почуйте серцем голос дитини 
• Окрім іжі дайте мені безпечний спокій і вашу любов. 
• Дозвольте мені в міру моТх сил сідати, ставати, соватись, ходити, 

лазити, стрибати, не кажіть, що я співаю, бавлюся, експериментую 
«часто», «багато», «задовго». 

• Дозвольте мені ставити питания і отримувати на них чесні відповіді, 
експериментувати, шукати, досліджувати. 

• Не карайте мене, коли я переживаю через невдачі, самі невдачі вже 
е карою для мене. 

• Говоріть до мене очима, серцем, посмішкою, вашими руками: ваші 
слова не завжди мені зрозумілі. 

• Нехай в нашій сім'і' пануе мир — передумова мого розвитку. Нехай 
довкола мене живуть гарні, ніжні й лагідні люди. 

• У нашому домі відпустіть мені у власність один куточок, частину 
вашоі уваги і вашого часу. 

• Навчіть мене розуміти і відчувати красу, тішитися і радіти з усього, 
хоча б і з найбільшоі' дурнички. 

• Підтримуйте і заохочуйте мене до праці, навіть і тоді, коли я роблю 
сотні помилок. 

• Будьте терплячі до мого безладдя — я ж бо е тільки дитина. 
• Покажіть мені, як дотримуватися обіцянки і даного слова. 
• Навчіть мене відчувати свою значимість і потрібність для вас. 
• Навчіть мене рівноваги, коли ви на мене гніваетесь, не боятися ва-

шого гніву, коли він справедливий і виправданий. 
• Не кидайте мені ваших острахів і переляків. 
• Ставтеся до мене так, як ви ставитеся до ваших друзів, і тоді я також 

стану вашим другом. 
• Я ваша дитина, я вас так сильно люблю, будь ласка, любіть мене 

так же сильно. Я хочу ніколи не боятися втратити вашу любов. 

5. Вам здалося, що контакт з дитиною втрачено? 
Ще вчора все було добре й весело в будь-якому цейтноті. Ви всти-

гали перекинутися слівцем, могли один одного заспокоіти. I ось щось 
зникае, віддаляеться. Дитина відчужена, дивиться «з холодком». Роз-
мова не зав'язуеться. Невже все розвалюеться? 

Не бійтеся! Якщо контакт був, він, як правило, не зникае. Однак 
для цього потрібно докласти зусиль і вам, і дитині. Людина по суті 
своій консервативна, звичок дотримуеться, тим білып таких, з якими 
іи комфортно й затишно. 
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С такі вікові момента, коли щось змінюеться в дитині. Чи у вас від-
буваеться якась нова стадія, і не зрозуміло, як тепер любити, як розуміти. 

Не метушіться, крилами не тріпочіть. Форсаж ситуаціі навантажить 
дитину, зовсім стривожить вас і не принесе плодів. Влаштуйте день 
спокою і мовчання. Або й три. 

У наших невеликих життевих просторах довго не намовчишся. 
Слово, друге — і зав'язалася розмова. Ось і контакт потихеньку на-
лагоджуеться. I через якийсь час вже дивуешся: «Що ж це було?» 

Якщо ж розлад не виправляеться, необхідно «копати глибше». А чи 
був контакт взагалі? Чи існував він лише в уяві батьків? Адже те, що 
дитина слухняно розповідае про шкільні подіі,— це ще не довіра, а якщо 
не когось поскаржитися — це ще не таемниця душі. 

А може, це ви переключилися на деякий час на свою роботу — тур-
боту, і дитина відчула себе загубленою, нікому не потрібною? 

Ні в якому разі не можна припиняти працювати над собою, над про-
блемою виховання дитини, вашим спільним життям. Якщо уважно і ла-
гідно подивитися в дитячі очі, ви обов'язково помітите погляд у відповідь. 

6. Поради батькам як оцінювати шкільні «успіхи» своТх дітей 
3 боку батьків у стосунках зі своТми дітьми необхідно зменшувати 

хворобливість переживань дітей з приводу невдач, допомагати ім емо-
ційно переборювати ситуацй, які пов'язані зі шкільними оцінками. По-
хвала необхідна, але треба вказати на помилки, недоліки, неточность 

Як ставитись до шкільноТ оцінки в сім'і? 
Як зробити так, щоб ваше ставлення позитивно впливало на вашу 

дитину, а не пригнічувало іТ ще білыие. 
Правило 1. Заспокойтеся. Сконцентруйте свою увагу на дихан-

ні: один, два... десять... відчуйте спокій, рівновагу. Згадайте про своі 
колишні «успіхи». «Постійте в черевиках» свое! рідненькоі дитини. 
А тепер можна починати розмову, а може... тільки послухати дитину, 
співчуваючи и бідам, а може... допомогти розібратись у складній теоре-
мі, а може... Пам'ятайте, що спілкуватися в люті, роздратуванні — все 
одно, що включити в автомобілі «газ» і натиснути на гальма. 

Правило 2. Не поспішайте. Старий, вічний педагогічний гріх. Ми очі-
куемо від дитини «все й одразу». Ми вимагаемо негайних успіхів, іноді 
не отримуемо іх, але при цьому навіть не уявляемо, як нашкодили. 
Нам потрібно, щоб дитина вчилася сьогодні добре, ми примушуемо 
Гі — вона вчиться, але стае «зубрилкою» і ненавидить учення, школу, 
а може й... вас. 
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Правило 3. Безмежна любов. Ви любите свою дитину незважаючи на 
и «успіхи» у школі. Вона відчувае вашу любов, і це допомагае ій бути 
впевненою в собі і подолати невдачі. А як же ставитися до невдачі? 
Вона вас засмучуе і... все. 

Правило 4. Не бийте лежачого. «Двійка», а для когось і «дев'ят-
ка» — достатне покарання, тому недоцільно двічі карати за одні й ті ж 
помилки. Дитина очікуе від батьків не докорів, а спокійноі допомоги. 

Правило 5. Щоб позбавити дитину недоліків, намагайтеся вибрати 
той, якого ви найбільше хочете позбавитися, і говоріть тільки про нього. 

Правило 6. Вибирайте найголовніше, порадьтеся з дитиною, почніть 
з ліквідаціТ тих шкільних труднощів, котрі найзначніші для неТ. Але 
якщо вас турбуе, наприклад, швидкість читання, не вимагайте одно-
часно і виразності, і переказу. 

Правило 7. Головне — хваліть виконавця, а критикуйте невиконання. 
Дитина схильна будь-яку оцінку сприймати глобально, вважати, що 
оцінюють всю й особистість. У ваших силах допомогти відокремити 
оцінку Гі особистості від оцінки й робота. 

Правило 8. Найважче: оцінка повинна порівнювати сьогоднішні 
успіхи дитини з 11 власними вчорашніми, а не тільки з державними 
нормами оцінювання та успіхами-неуспіхами сусідського Твана. 

Правило 9. Не скупіться на похвалу: будуючи стосунки з власною 
дитиною, не оріентуйтеся тільки на шкільні оцінки. Нема такого дві-
ечника, котрого немае за що похвалити. 

Правило 10. Виділіть у морі помилок острівок успіху, на якому зможе 
триматися, укорінюватися дитяча віра в Себе і в успіх своТх навчальних 
зусиль. Оцінювати дитячу працю потрібно досить індивідуально, так-
товно. Саме при такій оцінці в дитини нема ні ілюзіі' повного успіху, 
ні відчуття повноі невдачі. 

Правило 11. Ставте перед дитиною найбільш конкретні та реальні 
цілі, і вона спробуе Тх досягти. Не спокушайте дитину цілями, яких 
неможливо досягти. 

Правило 12. Не рвіть останню нитку. Досить часто дорослі вимага-
ють, щоб до занять улюбленою справою (хобі) дитина виправила свою 
успішність у навчанні. У ряді випадків така заборона мае стимулюючий 
характер і справді спонукае дитину до навчання. Але бувае це тоді, коли 
справи з навчанням ще не дуже запущені і до нього ще е інтерес. Якщо ж 
зацікавленості вже нема, а в дитини е хобі, сфера живого інтересу, то 
треба не забороняти, а всіляко підтримувати, бо це саме та ниточка, за 
яку можна «витягнути» дитину до активного життя в навчанні. 
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Для того щоб ці правила виявились ефективними, необхідно іх 
об'еднати: дитина повинна бути не об'ектом, а співучасником власноі 
оцінки, и слід навчити самостійно оцінювати своі' досягнення. Уміння 
себе оцінювати е необхідним компонентом уміння вчитися — головного 
засобу подолання труднощів у навчанні. 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВИХОВАТЕЛЯ 

В усі часи вихователі ділилися на дві великі групи. Одні вважали 
запорукою успіху жорстке керівництво дитиною, и безумовне підпо-
рядкування, дисциплінованість і слухняність. Тнші резонно відзначали, 
що основою виховання повинне бути добре ставлення до дітей. 

I ті й інші добивалися певних успіхів; і в тих і в інших виникали 
своі труднощі й недогляди у вихованні. 

Сьогодні обидві ці точки зору розкритиковані як крайні. Одну за-
таврували як «авторитарний стиль виховання», іншу назвали стилем 
«ліберальним» — і протиставили всьому ней оптимальний спосіб ви-
ховання, що одержав ім'я «демократичного». 

У повній відповідності з його головними принципами багато бать-
ків хотіли б виховувати дітей не погрозою покарання й обіцянками 
заохочення, не безвладним потаканиям всім примхам, а шляхом на-
лагодження співробітництва з дітьми з позиціі' зацікавленого й добро-
зичливого старшого товарища, що веде за собою. 

Ці заповіді можуть допомогти тим батькам, кому набридло шараха-
тися від гнівних окриків і сюсюкания, кому хотілося б бути й добрим, 
і жорстким, але в міру, не перегинаючи палиці і не впадаючи в крайності. 
Таким батькам ми пропонуемо стати сучасними вихователями. 

Для тих, хто хоче стати своечасним вихователем, відомий фахівець 
із психологіі спілкування О. В. Тол стих пропонуе створити для себе 
десять своерідних заповідей, за допомогою яких можна домогтися 
значних успіхів у вихованні. 

З а п о в і д ь перша 

Ніколи не займайся вихованням у поганому настроТ. 
Основою основ ефективного стилю спілкування в сім'і' е позитивна 

емоційна установка. Виховання дітей — одне з найбільш прекрасних 
занять людини, і його неодмінно повинні супроводжувати гарний на-
стрій, спокій, доброзичливе спілкування. 
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Щоб переконатися в принциповій важливості ціеТ просто!' пора-
ди, досить відповісти на кілька риторичних питань. Де вам затишні-
ше — у компанп друзів, що прихильно ставляться до вас, що радуються 
спілкуванню, або на збіговисысу похмурих суб'ектів, зайнятих кожний 
своею справою? Коли краще працюе людина — якщо в неі душа на 
місці й вона спокійно зосереджена на предметі праці або коли напри-
кінці місяця «женуть план»? Чи подобаеться вам, коли на вас кричать, 
або ви віддаете перевагу нормальному тону розмови? 

Будь-яка людина моментально дасть однозначні відповіді на ці 
питания. Але чому ж не всі батьки пам'ятають ці прості істини в що-
денному спілкуванні з дітьми. 

З а п о в і д ь друга 

Ясно визначте, чого ви хочете від дитини, і поясніть це іи, а також 
довідайтеся, що вона думае із цього приводу. 

Діти не народжуються «готовими людьми». Якщо ви хочете, щоб 
вони були розумними, умілими, веселими, сміливими, сильними, до-
брими й т. д.— виховайте іх такими! Часом батьки чітко не уявляють 
собі, чого вони хочуть від дітей, але багато чого в дітях Тх не влаштовуе 
й дратуе. Якщо ваше ставлення до дитини свідоме, то не вимагайте від 
неі того, чого самі не знаете. Якщо ж ви знаете чого хочете, то справа 
за малим: треба переконати дитину, щоб вона побажала стати такою, 
як ви цього хочете. Діти не повторюють життя своТх батьків, Тм при-
значено пройти свій шлях. I вони необов'язково хочуть того, що й ви. 
Тому найкраще домовитись про якісь принципові пункти (навіть із 
самими маленькими). До ціеТ заповіді хотілося б додати одне маленьке 
правило. Домовляючись із дитиною, потрібно обов'язково визначити 
для неі межі дозволеного. Як можна карати дитину, що просто не 
знала, що не можна маминими французькими парфумами заправляти 
пописані фломастери? 

Також дитина може не знати дуже багатьох правил, які дорослим 
здаються очевидними. Тому у вихованні дітей потрібно спочатку по-
значити для них межі, а вже потім карати за Ухне порушення. 

З а п о в і д ь третя 

Надайте самостійність. Виховуйте, але не контролюйте кожен крок. 
Не підмінюйте виховання опікою. 

Дорослі не люблять, коли втручаються в Тхні справи, керують учин-
ками, нав'язують готові рішення, копаються в дріб'язках. Діти — теж. 
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Однак діти — люди недосвідчені. Т хоча Ум дуже хочеться до всього дійти 
самим, зробити воии це можуть лише за допомогою дорослих, котра 
повинна бути тактовною, своечасною й упевненою, саме допомогою, 
а не виконанням тіеТ або іншоТ справи «замість», «за» і т. д. 

При цьому дуже важливо емоційне стимулювання, негайна реакція 
на кожне досягнення дитини. 

З а п о в і д ь четверта 

Не підказуйте готового рішення, а показуйте шляхи до нього й час 
від часу розбирайте з дитиною й правильні й хибні кроки до мети. 

З а п о в і д ь п'ята 

Не пропустіть моменту, коли досягнуто першого успіху. 
Ніколи не чекайте особливого випадку, хваліть дитину за кожен 

удалий крок. Цим ви емоційно підтримуете й. Дитина почувае, що 
й досягнення не залишилися непоміченими, а виходить, вони мають 
загальний сенс для людей. Причому хваліть не взагалі а конкретно! 
Не «ти молодець», а «ти молодець, тому що...» й обов'язково дайте 
відчути свій настрій: у цьому випадку свою радість із приводу й успіху. 

Якщо дитина робить щось, що, на ваш погляд, некрасиво, робить 
помилку, то необхідно... 

З а п о в і д ь шоста 

...Вчасно зробити зауваження, оцінити вчинок відразу й зробити 
паузу — дати усвідомити почуте. 

Будь-яке зауваження треба робити відразу після помилки. При 
цьому, пам'ятайте, що... 

З а п о в і д ь с ь о м а 

...Головне — оцінювати вчинок, а не особистість. На жаль, саме 
в цьому пункті таіться найпоширеніша й найбільш серйозна батьківська 
помилка. «Ти поганий» (оцінка особистості) звучить замість доречного 
в цій ситуацй «Ти вчинив погано» (оцінка вчинку). Необхідно кон-
кретно пояснити, у чому складаеться помилка, чому дитина вчинила 
неправильно. Оскільки критикуеться вчинок, конкретна помилка, а не 
особистість, то в дитини відпадае необхідність захищатися, а з нею 
й зникають непотрібні страхи, острах покарання, вимушена неправда 
й т. п. Із суворого, нехай навіть жорстокого, але спокійного аналізу 
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вчинку народжуеться віра у своі сили, у справедливість вихователя, 
у його послідовність. Для того щоб указати дитині на помилку, не по-
трібно згадувати й всі історй, які вам представляються підходящими 
до моменту. Чим коротше зауваження — там краще. Уникайте неви-
значених виразів. Після зауваження обов'язково... 

З а п о в і д ь восьма 

...Доторкніться до дитини й тим самим дайте відчути, що співчуваете 
и помилці, вірите в неі, незважаючи на помилку. Дайте зрозуміти (але 
необов'язково говоріть), що по закінченні неприемноі розмови інцидент 
буде вичерпано. Сутність людини та и вчинки — не те саме. 

Поводьтеся саме так: немае нічого глупішого матері або батька, які 
«дуються» на дітей. 

Не піддавайтеся неправильны думці, відповідно до якоі діти діляться 
на талановитих і неталановитих, гарних і поганих. Кожна дитина може 
досягти багато чого, але для цього вона повинна бачити кінцеву мету. 
Як футбол без воріт і голів перетворюеться в безглузду біганину з м'ячем, 
так і життя без мети — не більш ніж ланцюг хаотичних поривів. 

З а п о в і д ь д е в ' я т а 

Виховання повинне бути поетапним. Якщо ви приведете високого, 
стрибучого, честолюбного парубка в сектор для стрибків у висоту, ука-
жіть йому на планці оцінку світового рекорду й скажете — «Стрибай!», 
то нічого путнього не доб'етеся. Планку треба піднімати поступово. Так 
само поступово, рухаючись від першоѴ висоти до наступноі, штурму е 
планки людського зростання дитина. Завдання вихователя — вчасно 
й точно піднімати планку, керуючись системою перспективних цілей. 

При цьому на всіх етапах... 

З а п о в і д ь д е с я т а 

...Вихователь повинен бути строгим, але добрим. 
I в цьому суть своечасності. Адже якщо стосовно дурного вчинку 

виявити жорсткість і безкомпромісність, як він на те й заслуговуе, 
а людині дата зрозуміти, що ставится до неі* добре, то можна одержати 
прекрасні результата у вихованні. I не треба мучитися помилковим ви-
бором: який метод виховання краще: «авторитарний» або «ліберальний». 
I той й інший лише способи зафіксувати ваші батьківські права. Будьте 
своій дитині другом, товарищем, а не начальником. 
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ФАКТОР И РИЗИКУ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СУ ІЦИ ДАЛЫНІ 
ТЕНДЕНЦМ СЕРЕД УЧНІВ 

Основна трупа в середовищі школярів (вище 80%) — учні 7—9 кла-

1. Сім'я 
• Неповні сім'і. 
• Відторгнення батьками (стійкий конфлікт, предметна зайнятість, 

неуважність, відгородження від проблем дитини). 
• Низький соціостатус сім'і. 

2. Школа 
• Неприйняття в групі вище 70 %. 
• Відсутність широкого кола друзів, подруг (друг або подруга, як пра-

вило, підбираються за схожістю психологічних характеристик). 
• Низька мотивація в навчанні. 

3. Психологічні характеристики 
• Невротичність (часта зміна настроів, імпульсивність ухвалення рі-

шення). 
• Аутичність (схильність до тривалих депресій, замкнутості, неуваж-

ність, надмірний педантизм). 
• Висока фрустрація (занижена самооцінка, самобичування, почуття 

непотрібності, неповноцінності). 

4. Інші фактори 
• Посилене читання (перегляд) книг (фільмів) псевдофілософського 

й містичного напряму. 
• Алкоголь. 
• Неправильний режим дня. 
• Відсутність позитивно!' мотиваціі в самоактуалізаціі. 
• Відсутність самодостатності (відхід від вирішення реальних повсяк-

денних питань, уникнення прийняття рішень взагалі, залежність від 
чужоТ думки, перманентне сприйняття життя «тут і зараз», відсутність 
планування). 

• Зайва комп'ютеризація (зниження життевоі' компенсацп, ілюзор-
ність). 



ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОІ РОБОТИ 
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

Успішність роботи класного керівника великою мірою залежить від 
того, наскільки ретельно продумане Ті планування. 

Для ефективиого планування надзвичайно важливий аналіз виховноТ 
роботи попереднього періоду — будь то тематичний період, семестр або 
рік. При аналізі (а він, безумовно, повинен бути колективним — у ньо-
му повинні брати участь всі суб'екти виховноТ діяльності) класному 
керівникові необхідно звернути особливу увагу на ставлення до нього 
учнів, іхніх батьків, педагогів, при Тх позитивному настроі* й активній 
участі в аналізі можна зробити висновок, що виховна робота протягом 
року була змістовною й ефективною. Якщо ж такого настрою й аналізу 
нема, класному керівникові необхідно направити зусилля на підвищен-
ня свого професійного рівня, використання передових інтерактивних 
технологій, проконсультуватися з адміністраціею, колегами. 

Варто помітити, що для ефективного цілепокладання й планування 
результата аналізу повинні бути зафіксовані яким-небудь чином: у ма-
люнках, фотографіях, відеороликах, записах в альбомі цікавих справ, 
в історіі класу. Неприпустима заформалізованість із ведениям протоколу 
загальних зборів, тому що така форма дітям нецікава й може погасити 
загальний настрой при аналізі. 

Можливі варіанти аналізу 
1. Запропонувати учням написати на плакаті (на дошці) всі справи класу 

за минулий період, а потім усім разом визначити із цього списку клас-
них справ: 
а) найбільш цікаві; 
б) найбілып значимі для учня; 
в) найбілын корисні; 
г) найбілып нудні. 

2. Учасники аналізу поеднуються в групи за інтересами, за списком, 
часом року, за кольорами очей, за будь-якими іншими ознаками. Кож-
ній групі класний керівник пропонуе проаналізувати класні справи 
за аналізований період, обговоривши Тх у групі, а потім кожен учень 
(або група в цілому) розставляе Тх за ступенем значимості для себе. 
Формувати групи треба таким чином, щоб утворилися групи батьків, 
учнів, педагогів. У такий спосіб удасться уникнути авторитарного 



Планування виховноТ роботи класного керівника 175 

впливу старших на молодших. Справи, які білыиість учасників аналізу 
поставить наприкінці списку, необхідно проаналізувати додатково на 
консультаціТ з адміністраціею або педагогічним складом, з'ясувавши 
причини. За результатами додаткового аналізу подібні заходи по-
трібно або виключити при подальшому плануванні, або змінити Тхню 
структуру, зміст й ін. 

3. Для учнів 5—7 класів можна запропонувати список Справ, напроти 
кожноТ з яких намальовано три «смайлика», за допомогою яких мож-
на визначити емоційне ставлення дитини. Учневі необхідно вибрати 
й позначити той смайлик, що відповідае його настрою при участі в за-
значеній Справі. 

4. Учням пропонуеться написати твір-міркування «Мій клас очами лю-
дини-невидимки», що протягом аналізованого періоду увесь час скрізь 
і всюди перебувала поруч із класом, брала участь у всіх його Справах. 
При цьому учні не обов'язково підписують свій твір або підписуються 
придуманим псевдонімом. Ці твори при плануванні можна наклеТти на 
великий аркуш ватману, помістити на дошку, розвісити по периметру 
кабінету й використати при колективному плануванні. 

5. Анкетування дітей і батьків з наступним аналізом анкет членами пед-
колективу. 

Анкета для учнів 
1. Які класні справи цього року (семестру) тобі сподобалися? 
2. Які загальношкільні заходи тобі сподобалися? 
3. Які заходи на паралелі тобі сподобалися? 
4. Які класні справи цього року (семестру) тобі не сподобалися? 
5. Які загальношкільні заходи тобі не сподобалися? 
6. Які заходи на паралелі тобі не сподобалися? 
7. У яких Справах ти брав участь? 
8. У яких Справах ти не брав участі, але хотів би це зробити? 

Анкета «Виховна робота очами батьків» 
1. Які класні й загальношкільні класні справи цього року (семестру) най-

більше сподобалися Вашій дитині? 
2. Які класні й загальношкільні справи цього року (семестру) сподобалися 

Вам найбілыие? 
3. Які класні й загальношкільні справи цього року (семестру) Вам не 

сподобалися? 
4. Які класні й загальношкільні справи цього року (семестру) не сподо-

бались Вашій дитині й чому? 
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5. У яких загальношкільних й класних справах, а також справах на пара-
лелі Ви могли б брати участь? 

6. У яких загальношкільних і класних справах, а також справах на паралелі 
могла б брати участь Ваша дитина? 

7. Які зі здібностей і можливостей ВашоѴ дитини не були реалізовані 
в минулому навчальному році в позакласній роботі? 

8. Які заходи Ви могли б запропонувати в план виховноТ роботи майбут-
нього року (для дітей, а також спільні для дітей і батьків)? 

9. На що, на Вашу думку, класному керівникові необхідно звернути увагу 
в майбутньому навчальному році? 

10. Які традиціі, на Вашу думку, необхідно розвивати в колективі учнів, 
у спільній роботі учнів й Тхніх батьків у майбутньому навчальному році. 
Таке анкетування дозволяе класному керівникові глибше проана-

лізувати свою діяльність, допоможе глянути на навчально-виховний 
процес і виховну систему класу очами дітей і Тхніх батьків, по-новому 
оцінити ТТ. 3 іншого боку, таке анкетування викличе зацікавленість 
і відповідальність, дозволить сформувати в учнів й Тхніх батьків почуття 
причетності до справ школи й класу, повагу до класного керівника, 
якому небайдужа думка дітей і батьків. 

Приступаючи до власне планування, класний керівник повинен 
опиратися на план виховноТ роботи школи в цілому з урахуванням 
цілей і завдань, які стоять перед школою в планованому навчальному 
році. Крім цього, дуже важливо визначити рівень розвитку колективу. 
Варіанти спільного планування можуть бути найрізноманітнішими. 

Варіант 1 
Банк ідей 
Колективна Творча Справа «Банк ідей» починаеться з того, що 

ведучий розбивае учасників на команди за допомогою прийому «Яр-
марок»: вибираються лідери за кількістю команд із розрахунку, що 
команди будуть організовані по 5—6 чоловік, потім лідери по одному 
відбирають собі членів команди з учасників, що залишилися. Із цього 
часу починаеться момент «занурення» у гру. Команди придумують на-
зву й девіз. Представляються. 

Ведучий роздае карти «банку ідей», Тх потрібно заповнити й здати 
в прес-центр. Завдання кожноТ команди — внести в карту кілька ці-
кавих справ. 

Може трапитися так, що всі справи будуть відомі й нецікаві. Тоді 
рятуе «Інформаційний комп'ютер» (попередньо готуеться класним 
керівником). У нього можна взяти інформацію, але попередньо піді-
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бравши ключ до нього. «Ключем» може служити правильне розв'язання 
ребуса, кросворда, виконання якогось завдання. 

Коли всі команди здали картки, «банк ідей» оголошуеться від-
критим. У визначений час всі команди збираються на загальну раду 
й захищають ідею свого колективу. 

Загальна рада відхиляе повторювані й стандартні пропозиціТ, за-
лишае в «Банку» лише оригінальні й цікаві ідеТ. 

Команди, що висунули ідеТ, інші команди повинні протягом одніеТ 
хвилини сформулювати колективну думку щодо кожноТ пропозиціТ 
й підняттям кольоровоТ картки оцінити ТТ. 

Перед початком гри кожній команді видаються картки трьох ко-
льорів, за допомогою яких вони й будуть оцінювати ідеТ інших команд: 

зелена — «справа повинна ввійти в план обов'язково»; 
синя — «справа гарна, бажано, щоб вона потрапило в план роботи»; 
жовта — пропозиція не приймаеться». 
Всі думки фіксуються в прес-центрі, де й підбивають підсумки, а по-

тім називаються справи, що набрали найбілыпу кількість позитивних 
оцінок, вони й увійдуть у план роботи колективу. 

Варіант 2 
Класний керівник називае загальношкільні справи, ідею тематич-

ного періоду, що визначена в річному плані школи, пропонуе дітям, 
батькам, педагогам продумати основні форми реалізацй Справи: години 
спілкування, бесіди, диспута, екскурсіТ, конференций походи, інтелек-
туальні ігри, ігри-подорожі й ін. (робота може проводитися як у трупах, 
малих трупах, так й індивідуально). Необхідно попередньо повідомити, 
що ті самі форми можуть застосовуватися кілька разів. Результата ро-
боти всі учасники планування здають класному керівникові, що разом 
з попередньо обраним журі позакласних справ (із числа дітей, батьків, 
педагогів) оцінюе Тх за наступними критеріями: 

• цікавість; 
• пізнавальна значимість; 
• можливість залучення в даній формі роботи якомога білыиоТ (в іде-

алі — усіх) кількості учнів і батьків; 
• корисність для самих учнів, класу, паралелі, школи; 
• частота використання даноТ форми. 

Вибираються ті форми й справи, які максимально відповідають всім 
критеріям, що перераховані вище. Ці розробки з урахуванням доповнень 
і зауважень журі виносяться на загальні збори, що приймають Тх після 
попереднього обговорення. 
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На загальних зборах можна застосувати прийом оцінювання за до-
помогою кольорових карток, як в «банку ідей», або «смайликів», які 
перед загальними зборами роздаються кожному учасникові в кількості, 
що відповідае кількості відібраних пропозицій. 

Варіант 3 
Ділова гра «Класний керівник» 
Усім суб'ектам планування пропонуеться побувати в ролі класного 

керівника, що повинен скласти план виховно'Т роботи на рік. Клас при 
цьому розбиваеться на чотири групи за кількістю чвертей у році, при-
чому в кожній із груп можуть бути як учні, так і батьки й педагоги. 
У даному варіанті застосовуеться широко відомий метод «мозкового 
штурму». Якщо групи виявилися занадто великими, Тх можна розбити 
на підгрупи по 5—7 чоловік, кожній з яких дати свій період чверті. 
Можна також всім підгрупам дати те саме завдання, щоб потім вибрати 
найкращі варіанти. Цю роботу можна виконати при проведенні години 
спілкування з планування, але якщо діти попросять додатковий час для 
роботи, то можуть підготувати свою роботу й результати принести до 
наступноТ години спілкування. Тут важливий не час виконання, коли 
е ймовірність формального підходу, а продуманість всіх заходів і при-
йняття Тх дітьми. Результати також обговорюються на загальних зборах 
і приймаються всіма суб'ектами виховного процесу класу. 

Варіант 4 
Дерево бажань 
На аркуші ватману класний керівник малюе стовбур і гілки дере-

ва без листя. Зверху на аркуші напис «дерево бажань класу». 
На годині спілкування з планування кожному учасникові роздаються 
«листики», бажано зеленого кольору, на яких записуються заходи, у яких 
діти хотіли б брати участь, могли б надати істотну допомогу вони самі 
або Тхні батьки. По закінченні роботи «листики» приклеюються до гілок 
дерева. Потім класний керівник разом з активом класу проводить аналіз 
і відбір, робить своТ доповнення. Приймаеться план на загальних зборах 
після обговорення шляхом голосування за допомогою ударів у долоні, 
«голосування патриціТв» (великим пальцем нагору або вниз) та ін. 

Після проведения бажаного заходу на «дерево бажань» приклею-
еться «квітка» з назвою Справи, що здійснилася. При цьому и колір 
визначаеться успішністю й зацікавленістю дітей (наприклад, черво-
ний — високий рівень, рожевий — достатній, жовтий — середній, 
білий — низький). Не слід уникати низьких оцінок, завищуючи успіх 
Справи: діти повинні знати й розуміти, що в них вийшло, а що ні. 
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У кожному із цих варіантів дуже важлива мотивація, занурення 
в діяльність, що повинен взяти на себе класний керівник. 

Класний керівник також повинен ознайомити учасників планування 
з обов'язковими заходами (заняття з попередження дитячого травма-
тизму, трудові й екологічні акціТ, інше). 

АНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОТ РОБОТИ, 
ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ 

У цій главі наведені рекомендаціТ й форми для ефективного само-
аналізу роботи класного керівника. Дані рекомендаціТ можуть бути 
використані при підбитті підсумків КолективноТ ТворчоТ Справи на 
шостій стадіТ КТД. 

Успішне керівництво виховним процесом у класі передбачае воло-
діння системою аналітичних знань, умінням педагога оцінити зміни 
у виховному процесі, прогнозувати шляхи його розвитку, удосконалення 
форм і методів виховноТ роботи. 

Кваліфікований аналіз (самоаналіз) передбачае можливість оцінити 
ефективність виховного процесу, системи виховноТ роботи, ГТ складових 
частин; визначити фактори, що впливають на результативність вихов-
ного процесу; виявити недоліки і Тхні причини. 

Педагогічний, психолого-педагогічний самоаналіз допомагае по-
дивитися на себе немовби з боку, оцінити свій професіоналізм, по-
бачити переваги й недоліки у своТй професійній діяльності. У той же 
час цей найважливіший засіб самооцінки, самовиховання й самоосвіти 
педагогів. У процесі самоаналізу розглядаються аспекта професійноТ 
підготовки педагога, його поводження, стилів керівництва процесом 
виховання, взаемодіТ й взаемин з учнями. 

Аналіз результативності тематичного періоду, семестру, навчального 
року формуе в педагога почуття відповідальності, дисциплінуе його, 
стимулюе до здоровоТ конкуренцй, до самовдосконалення педагога в осо-
бистісному й професійному аспектах, у розвитку класного колективу. 

Педагогічний аналіз роботи класного керівника не е критикою, 
це один з видів методичноТ допомоги класному керівникові з боку 
адміністраціТ, колег по роботі. Такий аналіз виступае як особлива 
форма виявлення протиріч й Тхнього вирішення у взаемодіТ з іншими 
суб'ектами навчально-виховного процесу. 

Роль педагогічного самоаналізу важко переоцінити. Чим глиб-
ше й обгрунтованіше педагог проводить аналіз, проникае в сутність 
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керованих ними процесів, тим ефективніше його діТ щодо вдосконалю-
вання керованоТ ним системи. Аналіз тісно пов'язаний із цілепокладан-
ням, илануванням і прогнозуванням. Чим глибше аналіз, тим вірніше 
й конкретніше будуть визначені цілі й завдання розвитку й діяльності. 
Чим конкретніше цілі, тим оптимальніше буде визначений зміст роботи 
й добір форм і методів роботи. 

У результаті аналізу (самоаналізу) виховного процесу класний ке-
рівник визначае: 

• результат виховного процесу; 
• доцільність вибору форм і методів роботи, ефективність іхнього за-

стосування, ступінь впливу на результат; 
• фактори, що обумовили досягнення результатів; 
• досягнення й недоліки в організаціТ виховного процесу, Тх причини; 
• успіхи й невдачі проведеноТ роботи на різних ГТ етапах, усунення при-

чин виявлених невдач; 
• невикористані можливості й резерви для подальшого вдосконалю-

вання виховного процесу; 
• шляхи розвитку виховноТ системи, класного колективу. 

Виходячи із принципів педагогічного аналізу, можна визначити 
принципи самоаналізу виховноТ роботи класного керівника, ГТ струк-
турних складових: виховних заходів, годин спілкування і т. п. 

1. Самоаналіз повинен бути об'ективним і передбачати: визначення іс-
тотних рис аналізованого об'екта, урахування кількісних і якісних ха-
рактеристик; виявлення причинно-наслідкових зв'язюв, які е основою 
розпізнавання істотних сторін виховного процесу; вивчення класним 
керівником кожного окремого явища; визначення діалектичності 
едності об'ективного й суб'ективного при первинності об'ективного. 

2. Необхідно розглядати сукупність явищ навчально-виховного процесу 
в Тхньому взаемозв'язку й взаемодіях. 

3. Необхідно розглядати всі явища навчально-виховного процесу в класі 
у взаемодіТ й взаемозв'язку з навчально-виховним процесом у паралелі, 
у школі в цілому. 

4. Розглядати предмет самоаналізу в процесі його розвитку, розкривати 
його суперечливий характер, ураховувати кількісні і якісні зміни, пере-
ход з одного стану в інший, розглядати предмет аналізу з урахуванням 
зв'язку між сьогоденням, минулим і майбутнім. 

5. Самоаналіз передбачае дослідження виховного процесу як динамічноТ, 
цілісноТ системи, що взаемодіе із зовнішнім середовищем, що харак-
теризуется наявністю зовнішніх і внутрішніх зв'язюв. 
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6. Програма аналізу повинна грунтуватися на вивченні декількох чільних 
факторів, тому що докладний аналіз всіх явищ виховання робить його 
громіздким, розсіюе увагу. 

7. В основу аналізу повинен бути покладений комплексний підхід, що 
складаеться у виділенні тих сторін, які підлягають вивченню з різних 
позицій: 
• едність мети й напряму самоаналізу, Тхня субординація й коорди-

нація, підпорядкування часткових (другорядних) цілей головній; 
• відповідність методу вивчення змісту аналізованих явищ; 
• взаемодія різних систем знань, погодженість дій всіх учасників 

аналізу; 
• урахування ролі моральних, ціннісних і психологічних факторів. 

8. Необхідно забезпечити цілеспрямованість аналізу, що передбачае 
чітку іерархію, глибоке усвідомлення головних і другорядних цілей 
і завдань. Необхідне планування, оскільки план — це моделювання 
дій з досягнення поставлених цілей. 

9. В аналізі повинні брати участь всі суб'екти виховного процесу класу 
(проведеного виховного заходу), що дозволить побачити виховний 
процес із різних сторін, забезпечити активну позицію й відповідаль-
ність кожного за результат роботи. Класному керівникові необхідно 
побачити зв'язок між використовуваними методами й досягнутим 
результатом, з'ясувати причини успіху й невдач. 

10. Організація аналізу (самоаналізу) передбачае реалізацію виховних ці-
лей і завдань. Участь в аналізі всіх суб'ектів виховного процесу формуе 
в них активність, відповідальність за ухвалені рішення, розвивае ана-
літичні вміння, дисциплінуе, стимулюе потребу в самовдосконаленні. 

11. Висновки аналізу (самоаналізу) повинні бути конкретними, для ре-
зультативності Тх треба систематизувати. У виховних цілях необхідно 
дотримуватися гласності, знайомити суб'ектів виховного процесу 
з динамікою змін (успіхів у досягненні різних цілей) на основі аналізу, 
акцентувати на цьому увагу. 

Оцінка роботи (програма аналізу й с а м о а н а л і з у ) 
класного керівника 

Робота класного керівника оцінюеться за результатами виховноТ 
роботи в класі, а також за рівнем відповідальності ставлення до сво'Тх 
посадових обов'язків. Нижченаведена програма може бути основою для 
самоаналізу роботи класного керівника, а також для аналізу виховноТ 
роботи за минулий рік при плануванні. 
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Ознайомленість із інструктивно-методичними й нормативними 
матеріалами МОН УкраТни, управління освіти й ін. з питань ви-
ховання 

Оріентація в суспільно-політичному житті в краѴні й за и межами 

Ознайомленість із новинками методично!' літератури, викорис-
тання інноваційних технологій у роботі з учнями 

Авторитет класного керівника серед колег, учнів і Тхніх батьків, 
громадськості 
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Результати вирішення виховних завдань минулого періоду (року, 
тематичного періоду) 

Доцільність постановки виховних завдань, діевість виховноТ ідеТ, 
що висувалася при плануванні 

Правильність вибору основних напрямів і змісту виховання 

Правильність вибору виховних технологій, засобів і методів роботи 

Доцільність вибору засобів педагогічного впливу, прийомів вклю-
чения учнів у діяльність, спілкування 

Вихованість учнів, Тх морально-етичний, інтелектуальний і фі-
зичний розвиток 
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Цивільна позиція учня (активна або пасивна), потреба в само-
розвитку й самовдосконаленні 

Розвиненість пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів, 
що проявляються як в інтелектуальній, так й у художньо-есте-
тичній, трудовій й ін. видах діяльності 

Зростання особистісних досягнень учнів, включения Тх у громад-
ське життя класу, школи, мікрорайону, населеного пункту 

Зміна в мотиваційній сфері (динаміка мотивів у навчанні, участі 
в тих або інших видах діяльності) 

Зміна у відношенні до власного здоров'я, сформованість навичок 
здорового способу життя 

Зміни індивідуальних особливостей, потреб і провідних мотивів 
групи учнів, ризику, прогноз подальшоТ соціалізаціТ цих дітей 
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Розвиток соціокультурних компетенцій: культури спілкування, 
сімейних відносин; правовоТ, інтелектуальноТ, інформаційноТ, ху-
дожиьоТ, екологічноТ, фізичноТ культури 
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о « Ю 

Динаміка основних ціннісних оріентацій учнів класу до людей, 
навчання, праці, класу, школи 

Зміна референтного оточення, ступінь впливу найближчого со-
ціального оточення: батьків, однолітків 
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Зміна позиціТ — офіційного положения учня в ютасі, визначаеть-
ся зв 'язками даного індивідуума з іншими членами колективу 
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у Зміна статусу індивіда в колективі, ступеня його авторитетності 

для інших учнів 
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Динаміка розвитку внутрішньоТ установки людини в системі ко-
лективиих відносии 
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Зміна ролей учнів у колективі, що визначае сприйняття й оцінку 
людини в системі відносии 
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Перевірка виконання плану виховноТ роботи 
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Перевірка документаціТ: правильності й своечасності ведения 
журналу, особистих справ учнів; наявності правильно заповненоТ 
документаціТ; ведения учнями щоденників, а також регулярнос-
ті перевірки Тх класиим керівииком; иаявиості плану виховноТ 
роботи й змістовного заповнення всіх його розділів; наявності 
розробок сценаріТв проведених заходів, планів-конспектів годин 
спілкування; наявності протоколів батьківських зборів 
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Відвідування адміністраціею годин спілкування і позакласних за-
ходів, проведених класним керівником 
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Співбесіди з адміністраціею освітньоТ установи 
п я 8 
2 РО Анкетування учнів і Тхніх батьків 
•д « х 
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О я о 

Анкетування представників громадських організацій або співбе-
сіди адміністраціТ з ними 

Визначення соціально-психологічного клімату в класі, соціоме-
тричноТ структури класу й факторів, на них що впливають 
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Рівень розвитку колективістських взаемин — постійноТ турботи 
учнів про успіхи свого класу, прагнення добре вчитися й дружи-
ти, протистояти тому, що руйнуе колектив, порушуе його едність 
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Рівень розвитку колективноТ творчоТ діяльності, ступінь вклю-
чения учнів у життедіяльність класу в процесі визначення цілей, 
планування, організаціТ й аналізу спільноТ діяльності 
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Розвиток творчоТ активності учнів: ініціативності, творчості, ор-
ганізованості, самостійності, участі в самоврядуванні класом 
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Динаміка згуртованості колективу — едності думок при вирішен-
ні різноманітних питаиь, едиості дій у спільній діяльності, сту-
пені погодженості позицій, установок, думок, оцінок і дій членів 
колективу 

< Динаміка контактності — емоційно сприятливих дружніх, дові-
рчих взаемин членів колективу 
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Динаміка відкритості колективу — здатність установлювати 
й підтримувати гарні, засновані на колективістській основі взае-
мини з іншими колективами або іхніми представниками, а також 
новачками у своему колективі 

Рівень організованості — умілого взаемодіі* членів колективу, без-
конфліктного розиоділу обов'язків між ними, взаемозамінності 
членів колективу 

Рівень інформованості — знания завдань, що стоять перед ко-
лективом, підсумків його роботи, позитивних і негативних сторін 
роботи колективу, норм і правил поведінки, гарне знания змісту 
роботи інших членів колективу, рис характеру, прихильностей 
і схильностей один одного 
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Частота Й характер контактів із сім'ями учнів 

Результативність організаціТ батьківських зборів у класі 

Динаміка зміни ставлення батьків до школи за визначений період 

Знания класним керівником умов життя дітей і Тхнього сімейно-
го мікроклімату 

Результативність педагогічноТ освіти батьків й інформованості Тх 
про хід і результати навчально-виховного процесу 

Вплив батьків на виховну діяльність класу у формуванні соціаль-
ного замовлення, плануванні й організаціТ Колективних Творчих 
Справ 

Ефективність індивідуальноТ роботи з батьками щодо соціалізаціТ 
учнів (у тому числі й дітей з асоціальною поведінкою) 

Особливості взаемодій з батьківським активом, вплив батьків-
ського активу на неблагополучні сім'Т 

Результативність взаемодій із сім'ями дітей, що вимагають осо-
бливо! педагогічноТ уваги 
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3 ким з педагогічних, медичних, соціальних працівників і пред-
ставників інших сфер здійснювалася педагогічна взаемодія 

Динаміка впливу дорослих, що працюють з учнями класу, на 
розвиток особистості учня, його соціалізацію 

Рівень організаціТ взаемодіі* педагогів, представників громад-
ськості й ін. сфер, що працюють із учнями класу 

Які методи й форми педагогічноТ взаемодіТ виявилися найбільш 
ефективними 
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Знания класним керівником індивідуальних особливостей учнів, 
Тхніх інтересів, схильностей, інтересів й урахування Тх в організа-
ціТ виховноТ роботи 

Наявність системи з попередження правопорушень учнів 

Система індивідуальноТ роботи з учнями, що вимагають підви-
щеного педагогічного впливу (картотека обліку, плани індивіду-
альноТ роботи із цими учнями, ведения щоденників психолого-
иедагогічних інтересів, робота сусиільних наставників) 

Яким образом налагоджено контроль за відвідуванням уроків ді-
тьми, що вимагають підвищеноТ педагогічноТ уваги 

Вирішення проблеми вільного часу учнями, охоплення Тх гурт-
ковими, клубними формами робіт, суспільними дорученнями, 
зв 'язок з виховними установами за місцем проживания 

Здійснення морально-правового виховання (план, участь у захо-
дах щодо розвитку моральності, правовоТ спрямованості, зв 'язок 
з установами культури, правоохоронними органами) 

>. о 
^ Й к 5 <-> ж 

Стиль спілкування класного керівника з учнівським колективом 
(авторитарний, демократичний) 

о. о 
>4 .2 Л 

м О 

X 03 со 
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Наявність органів учнівського самоврядування в класі, структура 
самоврядування 

Зв 'язок самоврядування класу з органами загальношкільного са-
моврядування 

Розвиток ініціатив, творчості й самодіяльності дітей 

і <х> Н н 5 

Ж ® 
і 2 

Організація сприятливого психологічного, інформаційного, пред-
метного, соціокультурного, освітнього простору для розвитку 
потенційних можливостей дитини, різноманітноТ діяльності як 
умови самореалізаціТ, продуктивного спілкування як умови со-
ціального розвитку 

03 
" 2 2 о 
- е х 5 со 

Стимулювання духовноТ активності як фактора формування 
в дитини здатності до автономного вибору дій 

го 
Психолого-педагогічна підтримка, стимулювання співробітни-
цтва, здатності до роботи в трупах 

< 
Навчання дітей володінню методами формування життевих ком-
петенцій 

Недотримання строків і вимог до ведения шкільноТ документаціТ 
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Наявність обгрунтованих, установлених перевіркою скарг із боку 
учнів, Тхніх батьків, громадських організацій, педагогів 
Порушення трудовоТ дисципліни й правил внутрішкільного розпо-
рядку для педагогічних працівників конкретно*! освітньоТ установи 
Педагогічно необгрунтовані конфлікти з учнями, батьками, колегами 
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Аналіз (самоаналіз) виховного заходу 

ПІБ класного керівника 

Клас 
Дата 
Назва заходу 

Мета заходу 

Мета відвідування 

№ 
з/п 

Оцінка рівня елементів аналізу в балах 
№ 
з/п Зміст аналізу Високий 

(10-12) 
Достат-

ній ( 7 - 9 ) 
Середній 

(4 -6 ) 
Низький 

( 0 - 3 ) 
I Готовність до проведения 

виховного заходу 

1. Тема заходу (відповідність 
річному плану школи) 

2. Мета і завдання заходу (від-
повідність виховній меті 
тематичного періоду) 

3. Врахування вихованості 
учиів при визначеииі мети 
і завдань 

Вчитель: 
4. Продумано розподіляе зав-

дання з урахуванням при-
родних здібностей (принцип 
природовідповідності) 

5. Реалізуе методику співпраці 
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№ 
з/п Зміст аналізу 

Оцінка рівня елементів аналізу в балах 
№ 
з/п Зміст аналізу Високий 

(10-12) 
Достат-

ній ( 7 - 9 ) 
Середній 

(4 -6 ) 
Низький 

( 0 - 3 ) 
6. Співвідносить своТ діТ з ді-

ями вчителів-предметників 

7. Спираеться на досвід учнів 

8. Вводить вміння на практиці 

9. Розвивае вміння 

II Аналіз проведения заходу II 

1. Оформления приміщення, 
обладнання 

II 

2. Організованість, злагодже-
ність, активність учнів 

II 

3. Майстерність учасників 

II 

4. Дозування часу і раціональ-
ність його використання 

II 

5. Врахування вікових особли-
востей 

II 

6. Сиівпраця з учнями інших 
вікових категорій, батьками, 
громадськістю тощо 

II 

7. Зв 'язок з життям школи, 
актуальність врахування 
проблемних питань 

II 

8. Оптимальність вибору форм 
проведения заходу 

II 

9. Роль педагога в проведенні 
заходу 

II 

10. Роль учнівського самовря-
дування в проведенні заходу 

II 

11. Наявність елементів дис-
кусіТ, відкритого обміну 
думками 

II 

12. Активність учасників 

II 

13. Емоційність 

II 

14. Естетичність 

II 

15. Рівень самостійності, 
творчості, ініціативності 
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№ 
з/п 

Оцінка рівня елементів аналізу в балах 
№ 
з/п Зміст аналізу Високий 

(10-12) 
Достат-

ній ( 7 - 9 ) 
Середній 

(4 -6 ) 
Низький 

( 0 - 3 ) 
16. Поведінка учнів 

17. Ступінь пізнавально! 
активності 

18. Ступінь дисциплінованос-
ті, організованості 

19. Ступінь зацікавленості 

20. Взаемозв'язок інтелекту-
ального та емоціонального 
впливу на учнів 

III Характер педагогічного спілку-
вання під час проведения ви-
ховного заходу 

1. Психологічний клімат 

2. Керівник називае учнів по 
імені 

3. Педагог уважно і з повагою 
вислуховуе кожного учня 

IV Чи використовуються на 
заняттях 

1. Ситуація успіху 

2. Підтримка самостійності, 
проявів творчості 

3. Заохочення оригінальності 
вирішення завдань уроку 

4. Оцінка процесу виконання 
завдання 

V Досягнення мети виховного 
заходу 

1. Досягнення мети виховного 
заходу 

2. Чи е захід цілісним, сис-
темним 

3. Які частини заходу вдались 
краще 
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№ 
з/п Зміст аналізу 

Оцінка рівня елементів аналізу в балах 
№ 
з/п Зміст аналізу Високий 

(10-12) 
Достат-

ній ( 7 - 9 ) 
Середній 

(4 -6 ) 
Низький 

( 0 - 3 ) 
4. Які частини заходу вдались 

гірше 

5. Зацікавленість учнів темою 
та ходом заходу 

6. Вихованість та дисципліна 
під час заходу 

Висновки і зауваження 

РекомендаціТ 

Аналіз проводив 
(підпыс) (посада, ГТІБ) 
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Лист системного аналізу (самоаналізу) 
виховного заходу (КТД) 

Дата Клас 

ПІБ класного керівника, вчителя 

Назва виховного заходу 

Тема ВМ 

Форма ВМ 

Ціль виховного заходу 

Ціль відвідування 

Етапи ви-
ховного за-

ходу 

Критеріі аналізу, оцінка успішності 
ТхньоУ реалізаціТ 

Серед-
ня оцінка 
успішності 
реалізаціі 
кожного 

етапу КТД 

Етапи ви-
ховного за-

ходу 
Реалізація 

цілей і зав-
дань кожно-

го етапу 

Предметна 
діяльність 

учнів 

Діяльність 
педагога, 

педінстру-
ментарій 

Співро-
бітництво 
учнів і пе-

дагогів 

Серед-
ня оцінка 
успішності 
реалізаціі 
кожного 

етапу КТД 

Визначення 
мети й зав-
дань 

Планування 

Підготовка 

Проведения 

Підбиття 
підсумків, 
аналіз 
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Серед-
ній рівень 
успішності 
реалізаціТ 
кожного 
критерію 
на етапах 
КТД 

Примітки 

Висновки й зауваження 

РекомендаціТ 

Аналіз проводив 
(підпис) (посада, ПІБ) 

Умовні оцінки успішності в реалізаціТ критеріТв: 
10—12 — високий рівень 
7—9 — достатній рівень 
4—6 — середній рівень 
1—3 — низький рівень 
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Схема психолого-педагогічного аналізу 
виховного заходу (ВМ) 

ПІБ класного керівника 

Клас 

Дата 

Назва виховного заходу 

Мета виховного заходу 

Мета відвідування 

№ 
з/п 

Основні 
аспекти 
аналізу 

Критері! ефективності 
заходу 

Оцінка 
№ 
з/п 

Основні 
аспекти 
аналізу 

Критері! ефективності 
заходу Висо-

кий 
До-

статній 
Се-

редній 
Низь-

кий 

1 Проблема 
ВМ і його 
педагогічні 
завдання 

Актуальність теми й цілей, 
відповідність основним 
подіям макроколективу, 
віковим особливостям 
і рівню вихованості учнів 

2 Зміст ВМ і його структура: 

а) початок Формування психологіч-
ноі готовності учнів до 
ВМ і позитивних мотивів 
діяльності 

б) основна 
частина 

Цілеспрямованість зміс-
ту, відповідність змісту 
віковим особливостям 
і рівню вихованості учнів, 
елемент новизни змісту, 
оптимальне сполучення 
раціонально! й емоційноТ 
інформаціі, логічна по-
слідовність складених 
елементів змісту 
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№ 
з/п 

Основні 
аспекти 
аналізу 

КритеріТ ефективності 
заходу 

Оцінка 
№ 
з/п 

Основні 
аспекти 
аналізу 

КритеріТ ефективності 
заходу Висо-

кий 
До-

статній 
Се-

редній 
Низь-

кий 
в) висновок Закріплення в учнів со-

циально значимих мотивів 
Й установки, відповід-
ність головноТ мети за-
ходу, постановка перед 
учнями конкретно'! про-
грами дій відповідно до 
програми ВМ 

3 Форма про-
ведения 

Доцільність застосування 
дано'Т форми ВМ, відпо-
відність його змісту віку 
учнів й основним ви-
могам, пропонованим до 
дано'Т форми 

4 Поводження 
учнів 

Активність, уважність, 
зацікавленість, ступінь 
підготовленості учнів до 
даного ВМ 

5 Поводження 
педагога 

Емоційний стан педагога, 
ступінь емоційності й ви-
разиості його мовлення. 
Педагогічний такт. Органі-
заторські вміння педагога: 
уміння володіти аудито-
ріею, концентрувати увагу, 
підтримувати дисциплі-
ну, викликати інтерес, 
створювати необхідний 
психологічиий иастрій, 
готовність до імпровізаціТ. 
Ступінь підготовленості 
педагога до ВМ: глибина 
знания й розуміння проб-
леми, уміння знайти ГТ 
оптимальне рішення 

6 Характерис-
тика методів, 
технічних 
засобів, наоч-
ності, атрибу-
та і ритуалів 

Доцільність й уміння 
Тхнього застосування, 
відповідність завданням, 
змісту ВМ, рівню вихова-
ності й віку учнів 
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№ 
з/п 

Основні 
аспекти 
аналізу 

Критеріі ефективності 
заходу 

Оцінка 
№ 
з/п 

Основні 
аспекти 
аналізу 

Критеріі ефективності 
заходу Висо-

кий 
До-

статній 
Се-

редній 
Низь-

кий 

7 Організацій-
ний аспект 
діяльності 

Точність і чіткість основ-
них елементів структури 
заходу — початку, основ-
ноі частини, висновку. 
Оптимальність тривалості 
ВМ. Оптимальність від-
повідності тривалості ВМ 
заздалегідь продуманій 
програмі. Чіткість розпо-
ділу обов'язків між учас-
никами заходу 

8 Загальна ха-
рактеристика 
результати в-
ності впливу 
ВМ на учнів 

Оптимальність вирішення 
поставлених педагогічних 
завдань 

Примітки 

Висновки й зауваження 

Рекомендаці! 

Аналіз проводив 
(підпис) (посада, ПІБ) 
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Аналіз (самоаналіз) години спілкування 

ПІБ класного керівника 

Клас 
Дата 
Тема 

Мета відвідування 

№ 
п/п 

Рівень 
№ 
п/п Зміст аналізу Високий 

(10-12) 
Середній 

( 7 - 9 ) 
Достатній 

( 4 - 6 ) 
Початко-
вий (1—3) 

I Готовність до проведения 
години спілкування 

1. Тема години спілкування 
(відиовідність річному пла-
ну школи, календарному 
плану) 

2. Мета і завдання години 
спілкування (відповідність 
виховній меті і завданням 
тематичного періоду) 

3. Врахування вихованості 
учнів при визначенні мети 
і завдань с години спілку-
вання 

4. Вчитель навчае планува-
ти виконання завдання 

5. Вчитель навчае знахо-
дити найбілын раціональні 
способи виконання зав-
дання 

6. Вчитель навчае само-
оцінці виконаноТ роботи 

II Аналіз процесу підготовки 
години спілкування 

1. Роль класного керівника 
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№ 
п/п 

Рівень 
№ 
п/п Зміст аналізу Високий 

(10-12) 
Середній 

( 7 - 9 ) 
Достатній 

(4 -6 ) 
Початко-
вий (1—3) 

2. Роль учнівського активу, 
органів самоврядування 

3. Наскільки правильно 
розподілені обов'язки 

4. Звернення до досвіду 
учня 

5. Введения знань учня 
практично 

6. Введения знань учня 
з пояснениям теоретично! 
основи 

7. Розвиток практичних 
навичок 

III Аналіз проведения години 
спілкування 

1. Оформления приміщен-
ня, обладнання 

2. Організованість, злаго-
дженість, активність учнів 

3. Оптимальність вибору 
форм проведения заходу 

4. Майстерність учасників 

5. Дозування часу і раці-
ональність його викорис-
тання 

6. Врахування вікових 
особливостей 

7. Співпраця з учнями ін-
ших вікових категорій, бать-
ками, громадськістю тощо 

8. Зв 'язок з життям школи, 
актуальність врахування 
проблемних питань 

9. Врахування вікових та 
індивідуальних особливо-
стей виконавців і учасників 
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№ 
п/п Зміст аналізу 

Рівень 
№ 
п/п Зміст аналізу Високий 

(10-12) 
Середній 

( 7 - 9 ) 
Достатній 

( 4 - 6 ) 
Початко-
вий (1—3) 

10. Роль учнівського само-
врядування в проведенні 
заходу 

11. Наявність елементів 
дискусіТ, відкритого обміну 
думками 

12. Активність учасників 

13. Ступінь пізнавальноТ 
активності 

14. Ступінь дисциплінова-
ності, організованості 

15. Ступінь зацікавленості 

16. Емоційність 

17. Естетичність 

18. Рівень самостійності, 
творчості, ініціативності 

Роль педагога в проведенні 
заходу 

1. Класний керівник приді-
ляе увагу вихованості учнів 

2. Класний керівник мето-
дично підготовляе учнів до 
наступного етапу 

3. Класний керівник при-
діляе достатньо уваги ви-
хованості учнів 

4. Психологічний клімат 

IV Комунікативні навички 
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Аналіз (самоаналіз) стану роботи 
класного керівника з управління процесом формування 

життевих компетентностей учнів 

№ 
п/п Показники 

Висновки 
№ 
п/п Показники Початко-

вий (0 б.) 
Задовіль-
ний (1 б.) 

Достат-
ній (2 б.) 

Оптималь-
ний (3 б.) 

1 Організація сприятливого 
інформаційного, предмет-
ного, соціокультурного, 
освітнього простору для 
розвитку потенційних 
можливостей дитини 

2 Організація різноманітноТ 
діяльності як умови само-
реалізаціТ кожного вихо-
ванця 

3 Організація продуктивно-
го спілкування як чинни-
ка соціального розвитку 
вихованця 

4 Стимулювання духовно! 
активності вихованця 
як чинника формування 
здатності учнів до автоно-
мі! вибору дій 

5 Психолого-педагогічна 
підтримка у вирішенні ви-
хованцями своіх проблем 

6 Організація роботи з фор-
мування в учнів здатності 
до співпошуку, самодослі-
дження, рефлексіі', твор-
чого саморозвитку 

7 Навчання учнів свідомо-
го володіння методами, 
формами, технологіями 
формування життево! 
компетентності 
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№ 
п/п Показники 

Висновки 
№ 
п/п Показники Початко-

вий (0 б.) 
Задовіль-
ний (1 б.) 

Достат-
ній (2 б.) 

Оптималь-
ний (3 б.) 

8 Наявність спільного твор-
чого пошуку педагогом 
і вихованцем джерел, 
шляхів становления жит-
тевоТ компетентності осо-
бистості 

9 Стимулювання співробіт-
ництва дітей 

10 Використання рольових 
ігор як засобу розвитку 
емпатіТ (створення атмо-
сфери, яка сприяе від-
вертому прояву почуттів 
дітей) 

Висновок за кожним 
напрямом 

Загальний висновок 

Примітки 

Висновки 

Рекомендаці! 

Аналіз проводив 
(підпыс) (посада, ПІБ) 
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Аналіз стану діяльності вчителя з позакласно!' роботи 

№ 
п/п Показники 

Висновки 
№ 
п/п Показники Почат-

ковий 
(0 б.) 

Задо-
вільний 

(1 б.) 

Достат-
ній 

(2 б.) 

Опти-
мальний 

(3 б.) 

1 Планування позакласних 
заходів з предмету 

2 Урахування особистісно орі-
ентованих характеристик 
у системі позакласно! роботи 
з предмета 

3 Системність проведения поза-
класноТ роботи 

4 Реалізація триедино! мети за-
собами позакласно! діяльності 

5 Форми та методи позакласно! 
роботи 

6 Підготовка учнів до олімпіади 
7 Рівень організаці! позакласних 

заходів з предмета 

8 Результативність позакласно! 
роботи з предмета 

9 Ступень задоволеності учнів ор-
ганізаціею позакласно! роботи 

10 Реалізація планів позакласно! 
роботи 
Висновок за кожним напрямом 
Загальний висновок 

Примітки 

Висновки 

Рекомендаціі 

Аналіз проводив 
(підпис) (посада, ПІБ) 



ДОКУМЕНТАЦІЯ 
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

1. Режим роботи школи. 
2. Розклад дзвінків. 
3. Розклад уроків свого класу, розклад уроків класного керівника. 
4. Розклад роботи групи продовженого дня. 
5. Розклад роботи шкільноТ Тдальні, порядок харчування класів у щальні. 
6. Розклад кружків, секцій, факультативів, годин спілкування, годин 

спілкування. 
7. Правила організаціТ навчально-виховного процесу в школі. 
8. Устав навчального закладу. 
9. Правила внутрішньошкільного розпорядку для учнів. 

10. Інструктажі учнів по ТБ й ОБЖ. 
11. Календар знаменних і пам'ятних дат. 
12. Список учителів-предметників, психологів, соціальних педагогів, 

педагогів-організаторів, що працюють із дітьми класу. 
13. Загальні відомості про учнів класу, список учнів за датами наро-

дження. 
14. Інформація про відвідуваність уроків учнями класу. 
15. Інформація про харчування учнів, перевірку щоденників, матеріали 

довідок перевірки щоденників адміністраціею. 
16. План роботи класного керівника включае в себе: 

• аналіз роботи за минулий рік; 
• соціальний паспорт класу; 
• психолого-педагогічна характеристика класу; 
• цілі й завдання виховноТ роботи на поточний рік й окремо за те-

матичними періодами: 
• зміст виховноТ роботи; 
• підбиття підсумків. 

17. Картотека фізичного здоров'я учнів (динаміка здоров'я учнів класу за 
роками). 

18. Паспорт соціального здоров'я учнів. 
19. Особиста картка розвитку учня. 
20. Зайнятість учнів у позаурочній діяльності в школі й за ГТ межами. 
21. Таблиця успішності учнів за предметами, навчальний і соціальний 

рейтинг учнів класу, динаміка навчальних досягнень учнів. 
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22. Тндивідуальна робота з учнями (проблемні діти, облік пропуску занять 
і т. п.). 

23. Відомості про батьків, аналіз відвідування батьками школи (батьківські 
збори й індивідуально). Актив батьків класу. 

24. Картотека форм і сценаріѴв виховноѴ роботи. 
25. Психолого-педагогічні дослідження в класі. 

Режим роботи школи на навчальний рік 

Методична ціль, над якою працюе школа 

Виховні завдання школи 

Методична тема, над якою працюю я як класний керівник 

Виховні завдання класного колективу 

I семестр 
3 до 

Канікули 
Осінні 3 до 

II семестр 
3 до 

Зимові 3 до 
Весняні з до 
Літні з 
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Навчально-виробнича практика 
3 до годин 

Державна підсумкова атестація 
9-ті класи з до 
11 -ті класи з до 

Літні суспільно-корисні роботи 
I період: з до 
II період: з до 
III період: з до 

Розклад дзвінків 

№ 
уроку 

I зміна II зміна 
№ 

уроку Початок і кінець 
уроку 

Тривалість 
зміни 

Початок і кінець 
уроку 

Тривалість 
зміни 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Розклад роботи групи продовженого дня 

Зміст роботи ГПД Час проведения 
Початок роботи групи 
Обід 
Про гулянка 
Полуденок 
Підготовка уроків 
Закінчення роботи групи 
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Розклад роботи шкільноі ідальні, 
порядок харчування класів у Тдальні 

Час Класи, які харчуються тепер 

1 сніданок 8:46-9:00 1—4 класи 1 сніданок 
9:45—10:00 5—8 класи 

2 сніданок 2 сніданок 

Обід Обід 

Полуденок Полуденок 

Вечеря 

Загальні відомості про учнів класу 
школи 

Класний керівник 

№ 
з /п 
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Список учителів-предметників, психологів, соціальних педагогів, 
педагогів-організаторів, що працюють із дітьми класу 

школи 

Класний керівник 

Предмет (посада) ПІБ Телефон Дата народження 

Загальні відомості про учнів класу (див. на окремому аркуші) 

Список учнів класу за днями народження 
Школи 

Класний керівник 

Місяць ПІБ учня Дата 
народження 

Сфера 
інтересів Друзі 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 
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Розклад зайнятості учнів класу 
школи 

Зайнятість учнів класу школи 
в позаурочній діяльності в школі й за іі межами 

Класний керівник 

№ 
з/п ПІБ учнів 

Назва 
гуртка, 
секціі 

Місцезнахо-
дження гурт-

ка, секціі 

Час занять за днями тижня № 
з/п ПІБ учнів 

Назва 
гуртка, 
секціі 

Місцезнахо-
дження гурт-

ка, секціі ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ н д 

Таблиця успішності учнів класу школи 
за предметами, навчальний і соціальний рейтинг учнів класу, 

динаміка навчальних досягнень учнів 
Класний керівник 
(у таблиці наведений неповний перелік предметів) 

\ Навчальні 
\предмети Показники успішності за предметами Рейтинг учня 

в класі 
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План виховноТ роботи 
класного керівника класу 

(ПІБ класного керівника) 

школи району 
міста (області) 

/. Аналіз виховноі роботи за минулий навчалъний рік: 
• цілі й завдання, над якими класний керівник працював у минулому 

навчальному році; 
• основні документа, на підставі яких проводилася робота; 
• короткий зміст проведено! роботи; 
• технологи й методи, які застосовувалися в роботі протягом мину-

лого навчального року; 
• аналіз результатів (чого вдалося досягти, чого немае й з якоТ при-

чини, які технологи навчально-виховноі' роботи були найбільш 
ефективні); 

• висновки (що врахувати при плануванні на поточний навчальний 
рік, на кого з учнів спиратися). 

2. Соціальний паспорт класу 

№ 
з /п Зміст соціального паспорта Кількість дітей ПІБ дітей 

Кількість дітей у класі 
3 них: 
— хлопчиків 
— дівчат 

Діти пільгового контингенту: 
— сироти 
— діти, позбавлені батьківськоі опіки 
— напівсироти, у яких один з бать-

ків загинув під час виконання 
службових обов'язків 

— діти з багатодітних сімей (три 
й більше дітей) 

— діти, що постраждали внаслідок 
аваріі на ЧАЕС 

— діти-інваліди 
— діти-напівсироти 
— діти самотніх матерів 
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№ 
з /п Зміст соціального паспорта Кількість дітей ШБ дітей 

— діти, у яких обое батьків (або 
один з тих, хто проживае з дити-
ною) інваліди 

— діти з малозабезпечених сімей 
(доход на одного члена сім'і не 
перевищуе встановленого міні-
муму) 

— діти з неповних сімей 
— діти, яких виховують обое батьків 

Обдаровані діти: 
— які беруть участь у предметних 

олімпіадах і конкурсах районно-
го й вище рівнів 

— які беруть участь у роботі Мало! 
академі! наук 

— учасники й переможці конкурсів 
естетичного напряму 

— учасники й переможці спортив-
них змагань районного й вище 
рівнів 

Діти, що вимагають особливо! пе-
дагогічно! уваги: 
— діти девіантного поводження 
— діти адиктивного поводження 
— діти з неблагополучних сімей 

Неформальні лідери: 
— позитивні 
— негативні 

Ізольовані діти 

3. Психолого-педагогічна характеристика класу: 
• рівень розвитку колективу; 
• соціально-психологічний клімат у колективі; 
• наявність груп у класному колективі (на основі соціометріі); 
• неформальні лідери і іхній вплив на колектив у цілому й на окремих 

учнів (на основі соціометріі); 
• устигаючі й невстигаючі діти, Тхня роль у класі (на основі соціо-

метріі); 
• обдаровані діти і іхня роль у колективі (на основі соціометріі); 



2 1 2 Настільна книга к л асн ого керівника 

• наявність учнівського самоврядування в класі, роль формальних 
лідерів самоврядування в класному колективі, взаемодія з нефор-
мальными лідерами. 

4. Цілі й завдання виховноіроботи нарік (виходячи з аналізу виховноіроботи 
за минулий навчальний рік, з огляду на цілі й завдання виховноі роботи 
иіколи) 

5. Зміст виховноіроботи 
Загальноприйнятоі форми й структури плану виховно! роботи клас-

ного керівника бути не може. Педагогові необхідно творчо підійти до 
складання плану з урахуванням особливостей класного колективу, ви-
мог школи, а також виходити з досвіду свое! роботи. Нижче наведені 
найпоширеніші форми планування: 

• потижневе планування за напрямами роботи; 
• помісячне планування за напрямами роботи; 
• планування за сферою взаемоді! із суб'ектами навчально-виховного 

процесу; 
• план-сітка. 

Тижневе планування за напрямами роботи 

Д
ат

а Напряму 
роботи 

Робота з учнівським 
колективом 

Робота 
з батьками 

Робота 
з педагогами, 

Д
ат

а Напряму 
роботи громадськістю 

Здоров'я — бесіди з попере- — загалынкіль- — співробітни-
дження дитячого трав- ні батьківські цтво з адміні-
матизму; збори; страціею шко-
— бесіди з гігіени, фор- — класні бать- ли, вчителями-

те м мування здорового спо- ківські збори; предметниками, 
НІН 
* собу життя; — індивідуальна психологами, 
5 н — бесіди з попе- робота з бать- соціальними 
о и редження шкідливих ками; педагогами, 
О X звичок; — залучен- педагогами-ор-
сЗ сс — бесіди з попе- ня батьків до ганізаторами, 
О X редження ВІЛ-інфіку- участі в роботі громадськістю 
03 
4 вання з усіх видів за всіма видами 
С 
5 н оЗ 

і напрямів ді- й напрямами С 
5 н оЗ яльності діяльності 

ы Навчання — ведения й перевір-
ка класного журналу 
й щоденників учнів; 
заходи щодо підвищен-
ня успішності учнів 
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Д

ат
а Напряму 

роботи 
Робота з учнівським 

колективом 
Робота 

з батьками 

Робота 
з педагогами, 
громадськістю 

Д
ат

и 
пл

ан
ов

ан
ог

о 
ти

ж
ня

 

Спілкуван-
ня 

— години спілкування 
(тематичні й годинни-
ки спілкування); 
— заходи щодо поліп-
шення психологічного 
клімату в класі; 
— робота з дітьми піль-
гового контингенту, що 
вимагають підвищеноі 
педагогічноі уваги, об-
дарованими дітьми 

— « — — « — 

Д
ат

и 
пл

ан
ов

ан
ог

о 
ти

ж
ня

 

Дозвілля — позакласні заходи; 
— екскурсіі', культпо-
ходи, туристичні ПО-
ЕЗДКИ Д

ат
и 

пл
ан

ов
ан

ог
о 

ти
ж

ня
 

Спосіб 
життя 

— стадіі Колективних 
Творчих Справ; 
— акціі, десанта; 
— місячники; 
— конкурси, турніри 

— « — — « — 

Помісячне планування за напрямами роботи 

Час 
виконання 

Напрямик. 
ВИХОВНОІ 
роботи В

ер
ес

ен
ь 

Ж
ов

те
нь

 

Л
ис

то
па

д 

Гр
уд

ен
ь 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
ві

те
нь

 

Тр
ав

ен
ь 

Учень-патріот 
і громадянин 

Морально-етичне 
виховання 

Учень і його інте-
лектуальні можли-
вості 

Учень і його здо-
ров'я 

Спілкування й до-
звілля учня 

Учень і його сім'я 
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Тижневе планування сфери взаемоді! із суб'ектами 
навчально-виховного процесу 

(можливий щоденний план-сітка, 
де замість тижнів проставляються числа місяця) 

Місяць, тижні 
місяця 

Взаемодія\ . 
із суб'ектами^^ 
навчально-
виховного процесу 

Вересень Жовтень Місяць, тижні 
місяця 

Взаемодія\ . 
із суб'ектами^^ 
навчально-
виховного процесу I т

иж
де

нь
 

II
 т

иж
-

де
нь

 

II
I т

иж
-

де
нь

 

IV
 т

иж
-

де
нь

 

I т
иж

де
нь

 

II
 т

иж
-

де
нь

 

II
I т

иж
-

де
нь

 

IV
 т

иж
-

де
нь

 

V
 т

иж
де

нь
 

Робота з учнями 

Робота зі членами пе-
дагогічного колективу 

Робота з батьками 

Робота із громадськи-
ми організаціями 

План-сітка виховноі роботи класного керівника 

^^^Тиждень 
Дні 
тижня 

I тиждень II тиждень III тиждень IV тиждень V тиждень 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П ' ятниця 

Субота 

Неділя 

6. Підбиття підсумків: 
• чи всі намічене вдалося виконати; 
• чи проводилися і які саме заходи, не враховані в плані, з якоі' при-

чини, як вони вплинули на роботу й на результат у цілому; 
• які технологи й методи, що застосовувалися в роботі протягом на-

вчального року, дали найкращий результат; 
• чого вдалося досягти, чого ні й з якоі причини. 
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Картка здоров'я учня 
ШБ учня 
Місяць і рік народження 
Клас 
Група здоров'я 
Група для занять фізкультурою в школі 

Зріст 
Вага 
Фізичний розвиток 
Зір 
Слух 
Опорно-рухова система 
Захворювання внутрішніх органів 
Діагноз 
Пропуски занять через хворобу 
Ставлення до свого здоров'я 
Форми занять власним оздоровлен-
иям (клуби, центри, кружки, секціі) 
Ставлення сім'і до занять дитини фіз-
культурою й спортом 

Паспорт соціального здоров'я учнів 

№ 
з /п 

Ш Б 
учня 

Рі
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ж
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Особиста картка розвитку учня 

ШБ учня 

Місяць і рік народження 

Клас 

Параметри оцінки 
вчителями особис-

тих умінь учня 

Рівень оцінки Порівняння 
з попере-

днім періо-
дом 

Додаткові 
відомості 

Параметри оцінки 
вчителями особис-

тих умінь учня Високий Середній Низький 

Порівняння 
з попере-

днім періо-
дом 

Додаткові 
відомості 

Уміння правильно 
й швидко писати 

Уміння осмислено, 
швидко, виразно 
читати 

Уміння правиль-
но, аргументовано 
й осмислено гово-
рити 

Уміння доводити, 
спростовувати, ро-
бити висновки 

Уміння працювати 
з інформаціею 

Ступінь оволодіння 
комп'ютером 

Розумова діяльність 

Розумова праце-
здатність 

Обов'язковість 
у виконанні до-
машніх завдань 

Комунікативна 
культура 

Усвідомлення необ-
хідності інтенсивноТ 
навчальноі' роботи 
для майбутнього 
становления 

Професійна 
спрямованість 
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ЗАПОВІДІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

• Посміхайся. 
• Будь прикладом для учнів. 
• Бережи довір'я дітей. Виявляй до них щирий інтерес. 
• Не розкривай дитячих таемниць. 
• Не дивись на учня зверху вниз, поважай особистість кожного вихо-

ванця, його гідність. 
• Давай дитині відчути свою значимість і роби це щиро. 
• Добре знай можливості кожного учня. Доручай йому справи на прин-

ципах природовідповідності. 
• Будь хорошим слухачем. Спонукай дітей (батьків) розповідати про 

себе. 
• Умій вислухати дитину до кінця. 
• У разі конфліктів не ображайся на дитину. 
• Створюй ситуацію успіху для кожного зі своіх вихованців. 
• Не порівнюй одного учня з іншим. Знайди в кожному вихованці якусь 

перчинку і розвивай и. 
• Помічай навіть маленький успіх кожноі дитини і хвали іТ за це. 
• Якомога більше вимогливості до учня і більше поваги до нього. 
• Умій керувати своѴми почуттями. Дотримуйся педагогічноТ етики. 
• Будь толерантним. Умій побачити і оцінити ситуацію очима дітей. 
• Будь справедливим. Принцип керування «кого хочу — милую, кого 

хочу — караю» — не твій принцип. 
• Будь тактовним і делікатним. Вказуй на неправоту в ситуаціТ, а не на 

недоліки в характері. 
• Цілеспрямовано вибудовуй своТ взаемини з дітьми. 
• Успіх справи залежить від спільних дій вихователя та вихованця. 
• Особистим прикладом виховуй повагу до принципів загальнолюд-

ськоТ моралі: правди, справедливости відданості, патріотизму, гу-
манізму, працелюбності, стриманості, доброти та інших доброчин-
ностей. 

• Своім прикладом виховуй повагу до батьків, жінки, культурно-націо-
нальних, духовних, історичних цінностей Украіни, краін, які відріз-
няються від нашоТ держави за соціальним устроем. 

• Готуй учнів до свідомого життя в дусі взаеморозуміння, миру, злагоди 
між усіма народами, етнічними, національними, релігійними тру-
пами. 
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• Виховуй правову культуру учнів, поважай Ух права. 
• Виховуй в учнів прагнення до самовдосконалення. 
• Захищай дітей від будь-яких форм фізичного та психічного на-

силля. 
• Своею працею, педагогічною діяльністю розвивай ініціативу та творчі 

здібності дітей. 
• Уважно обмірковуй рішення, що приймаються щодо учнів, аби не 

допустити помилки. 
• Будь вимогливим до учнів, набувай стійкого професійного автори-

тету. 
• Будь впевненим у собі, у правильности своеі поведінки в тих чи інших 

випадках. 
• Виконуй своі' обіцянки. 
• Поважай та розвивай традиціТ школи. 
• Будь вдячним за допомогу. 
• Будь вимогливим не лише до учнів, але й до себе. 
• Оберігай чистоту душевних поривань учнів. 
• Будь доброзичливим до людей, учнів, колег. 
• Пам'ятай, що не мае й не може бути абстрактного учня. 
• Виховуй колектив так, щоб діти не відчували самотності. 
• Вчи с во іх вихованців виховувати самих себе. 
• Постійно підвищуй свою педагогічну майстерність. 
• Систематично знайомся з педагогічними інноваціями і впроваджуй 

Ух у життя. 
• Сприяй вихованню в учнів громадськоі гідності, залучай Ух до суспіль-

ного життя. 
• Сприяй розвитку в учнів захоплення навчанням та працею. 
• Вчи учнів не боятися труднощів, а долати Ух. 
• Вчителем повинна працювати людина, що відчувае покликання до 

ціеі діяльності. 
• Розвивай здатність мислити, розмовляти, діяти, щоб врешті-решт 

учень міг знайти свое місце в цьому світі, самореалізуватися. 
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Додатки 

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА 
КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ 

К. /. Бистрова, психолог, м. Харків 

Великі мислителі давно дійшли висновку: найважливішою ознакою 
людини е те, що вона істота суспільна, або соціальна. Дитинчата тварин 
від народження мають інстинкти, які допомагають і'м оріентуватися 
в тім, що можна й чого не можна Тети, на кого можна нападати, а кого 
варто побоюватися. Дитя людське після народження — найбільш непри-
стосована до життя з усіх живих істот. I людина стае людиною тільки 
в тому випадку, коли ІТ вчать жити, дають іи знания про навколишній 
світ. I е у світі дві найважливіші професй, які забезпечують зберігання 
цих знань, інформаціТ й передачу Тх з покоління в покоління, із віку 
у вік. Це бібліотекар і вчитель. Це особливі професіі, і люди, які ви-
конують роль головного посередника між соціальним середовищем 
і дитиною, тобто вчителі,— це особливі люди. 

Вони працюють із дитячими колективами, й дуже важливо, щоб 
у цій роботі не допускалися помилки. Тому що помилка вчителя до-
рівнюе по своій силі помилці лікаря. Помилка лікаря коштуе фізичного 
здоров'я й життя. Помилка вчителя — психічного здоров'я й всіеТ по-
дал ьшоі* долі. 

Давно відомо, що комфортна й доброзичлива атмосфера сприяе 
швидкому й міцному засвоенню інформаціТ й конструктивному вико-
ристанню и в майбутньому. Але, на жаль, деякі вчителі користуються 
давнім маніпулятивним способом — вселяння знань на тлі стану страху. 
I наставляння, отримані в такому виді, викликають в одних (сильних) 
стан протесту, в інших (слабких) стан страху й покірливого виконання. 
Але в кожному разі — результат деструктивний. 

Зрозуміло, що кожна людина сприймае одну й ту саму інформацію 
по-різному й результат впливу залежить від типу особистості й рівня 
II психічного здоров'я. 
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Бути класним керівником не кожному дано, тому що немае 
роботи більш складноТ. Прикрості й невдачі білыи часті, ніж ра-
дості й перемоги. I разом з тим немае в школі роботи більш цікавоТ 
й вдячноТ! 

На питания «Чи потрібний класний керівник?» під час анкетування 
були отримані такі відповіді: 

• учні без класного керівника — ну як безпритульники; 
• без класного керівника в наш час — ну ніяк; 
• він (класний керівник) оберігае від неприемностей; 
• з ним можна поговорити по душах про те, чого батьки не зрозу-

міють; 
• спілкування із класним керівником цінніше за все; 
• коли поговорю із класним керівником, з'являються «деякі крапельки 

розуму»; вона зробила наш клас щасливим. 
От чому, як сказала Бестужев-Лада, «фігура професійного вихователя 

стае для підростаючого покоління не розкішшю, а засобом пересування 
по життю». 

Методи психодіагностики характеру підлітків 

Інструкція для обстежуваних. Діти, кожний з вас хоче знати особ-
ливості свого характеру, принаймні його найбільш яскраві риси. Знания 
свого характеру дозволяе керувати собою, краще взаемодіяти з людьми, 
оріентуватися на певне коло професій. Адже характер — це основа 
особистості. 

Даний тест допоможе вам визначити тип вашого характеру, його 
особливості. 

Вам запропоновані аркуші питань і відповідей. Прочитавши в ар-
куш! питань кожен питання-твердження, вирішите: типово, характер-
но це для вас чи ні. Якщо так, тоді підкресліть номер цього питания 
на аркуші відповідей, якщо ні, просто пропустіть цей номер. Чим 
точніше й щиріше буде ваш вибір, тим краще ви знатимете свій 
характер. 

Після того як аркуш відповідей буде заповнений, підрахуйте суму 
набраних вами балів за кожним рядком (один підкреслений номер — це 
один бал). 

Проставте ці суми наприкінці кожного рядка. 
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Лист відповідей по МПДО 

Тип Номер твердження Сума 
балів 

Г 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 
ц 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 

Л 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 

А 4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 

С 5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 

Т 6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 

И 7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 
в 8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 
д 9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130 141 

н 10 21 32 43 54 656 76 87 98 109 120 131 142 

к 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 

Лист питань 
1. У дитинстві я був веселим і невгамовним. 
2. У молодших класах я любив школу, а потім вона почала мене обтяжу-

вати. 
3. У дитинстві я був таким же, як і зараз, мене легко було засмутити, але 

й легко заспокоіти, розвеселити. 
4. У мене часто бувае погане самопочуття. 
5. У дитинстві я був уразливим і чутливим. 
6. Я часто побоююся, що з моею мамою щось може трапитися. 
7. Мій настрій поліпшуеться, коли я один. 
8. У дитинстві я був примхливим і дратівливим. 
9. У дитинстві я любив розмовляти й грати з дорослими. 

10. Уважаю, що найважливіше незважаючи ні на що — якнайкраще про-
вести сьогоднішній день. 

11. Я завжди стримую своТ обіцянки, навіть якщо це мені невигідно. 
12. Як правило в мене гарний настрій. 
13. Тижні гарного самопочуття змінюються в мене тижнями, коли й само-

почуття, і настрій у мене погані. 
14. Я легко переходжу від радості до смутку й навпаки. 
15. Я часто відчуваю млявість, нездужання. 
16. До спиртного відчуваю відразу. 
17. Уникаю пити спиртне через погане самопочуття й головний біль. 



2 2 8 Настільна книга к л асн ого керівника. Додатки 

18. Моі батьки не розуміють мене й іноді здаються мені чужими. 
19. Я ставлюся насторожено до незнайомих людей і мимоволі побоююся 

зла з іх боку. 
20. Я не бачу в себе великих недоліків. 
21. Від нотацій мені хочеться втекти подалі, але якщо не виходить, мовчки 

слухаю, думаючи про інше. 
22. Всі моѴ звички гарні й бажані. 
23. Мій настрій не міняеться від незначних причин. 
24. Я часто прокидаюся з думкою про те, що сьогодні маю зробити. 
25. Я дуже люблю своіх батьків, прив'язаний до них, але, бувае, сильно 

ображаюся на них і навіть сварюся з ними. 
26. Періодами я почуваю себе бадьорим, періодами — розбитим. 
27. Нерідко я соромлюся істи при сторонніх людях. 
28. Мое ставлення до майбутнього часто міняеться: то я виношую райдужні 

плани, то майбутне здаеться мені похмурим. 
29. Я люблю займатися чим-небудь цікавим на самоті. 
30. Майже не бувае, щоб до незнайомоі людини я відразу відчув сим-

патію. 
31. Люблю модний одяг, на який звертають увагу. 
32. Найбілыие люблю ситно поісти й добре відпочити. 
33. Я дуже врівноважений, ніколи не дратуюся й ні на кого не злюся. 
34. Я легко сходжуся з людьми за будь-яких обставин. 
35. Я погано переношу голод — швидко слабшаю. 
36. Самітність я переношу легко, якщо вона не пов'язана з неприемнос-

тями. 
37. У мене часто бувае неспокійний сон. 
38. Моя сором'язливість заважае мені подружитися з тими, з ким мені 

хочеться. 
39. Я часто тривожуся із приводу різних неприемностей, які можуть від-

бутися в майбутньому, хоча приводу для цього немае. 
40. СвоІ невдачі я переживаю сам і ні в кого не прошу допомоги. 
41. Дуже переживаю зауваження й оцінки, які мене не задовольняють. 
42. Найчастіше я вільно почуваю себе з новими, незнайомими однолітка-

ми, у новому класі, таборі праці й відпочинку. 
43. Як правило, я не готуюся до уроків. 
44. Я завжди говорю дорослим тільки правду. 
45. Пригоди й ризик мене приваблють. 
46. До знайомих людей я швидко звикаю, незнайомі можуть мене дра-

тувати. 
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47. Мій настрій прямо залежить від шкільних і домашніх справ. 
48. Я часто утомлююся до кінця дня настільки, що здаеться, зовсім, не 

залишаеться сил. 
49. Я соромлюся незнайомих людей і боюся заговорити першим. 
50. Я багато разів перевіряю, чи немае помилок у моТй роботі. 
51. У моіх приятелів бувае помилкова думка, нібито я не хочу з ними дру-

жити. 
52. Бувають іноді дні, коли я без причини на всіх серджуся. 
53. Я можу сказати про себе, що в мене гарна уява. 
54. Якщо вчитель не контролюе мене на уроці, я майже завжди займаюся 

чим-небудь стороннім. 
55. МоТ батьки ніколи не дратують мене своТм поводженням. 
56. Я можу легко організувати друзів для роботи, ігор, розваг. 
57. Я можу йти поперед інших у міркуваннях, але не в діях. 
58. Бувае, що я сильно радію, а потім сильно засмучуюся. 
59. Іноді я роблюся примхливим і дратівливим, а незабаром жалкую 

про це. 
60. Я надмірно уразливий і чутливий. 
61. Я люблю бути першим там, де мене люблять, боротися за першість я не 

люблю. 
62. Я майже не буваю повністю відвертим, як із приятелями, так і з рід-

ними. 
63. Розсердившись, я можу почати кричати, розмахувати руками, а іноді 

й битися. 
64. Мені часто здаеться, що за бажання я міг би стати актором. 
65. Мені здаеться, що тривожитися про майбутне даремно — все саме со-

бою улаштуеться. 
66. Я завжди справедливий у відносинах із учителями, батьками, дру-

зями. 
67. Я переконаний, що в майбутньому здійсняться всі мо'і плани й ба-

жання. 
68. Іноді бувають такі дні, що життя мені здаеться важчим, ніж на-

справді. 
69. Досить часто мій настрій відбиваеться в моіх учинках. 
70. Мені здаеться, що в мене багато недоліків і слабкостей. 
71. Мені бувае важко, коли я згадую про своі" маленькі помилки. 
72. Часто всякі міркування заважають мені довести почату справу до кінця. 
73. Я можу вислухати критику й заперечення, але намагаюся однаково все 

зробити по-своему. 
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74. Тноді я можу розлютитися на кривдника так, що мені важко стриматися, 
щоб відразу не побита його. 

75. Я практично ніколи не відчуваю почуття сорому або сором'язли-
вості. 

76. Не відчуваю прагнення до занять спортом або фізкультурою. 
77. Я ніколи не говорю про інших погано. 
78. Люблю всякі пригоди, охоче йду на ризик. 
79. Іноді мій настрій залежить від погоди. 
80. Нове для мене приемно, якщо обіцяе для мене щось гарне. 
81. Життя здаеться мені дуже важким. 
82. Я часто відчуваю боязкість перед учителями й шкільним началь-

ством. 
83. Закінчивши роботу, я довго хвилююся із приводу того, що міг зробити 

щось неправильно. 
84. Мені здаеться, що інші мене не розуміють. 
85. Я часто засмучуюся через те, що, розсердившись, наговорив зайвого. 
86. Я завжди зумію знайти вихід з будь-якоТ ситуаціі. 
87. Люблю замість шкільних занять сходити в кіно або просто прогуляти 

уроки. 
88. Я ніколи не брав удома нічого без дозволу. 
89. При невдачі я можу посміятися над собою. 
90. У мене бувають періоди підйому, захоплень, ентузіазму, а потім може 

наступити спад, апатія до всього. 
91. Якщо мені щось не вдаеться, я можу бути у відчаі й втратити надію. 
92. Заперечення й критика мене дуже засмучують, якщо вони різкі й грубі 

за формою, навіть якщо вони стосуються дріб'язків. 
93. Іноді я можу розплакатися, якщо читаю сумну книгу або дивлюся 

фільм. 
94. Я часто сумніваюся в правильності своТх учинків і рішень. 
95. Часто в мене виникае почуття, що я виявився непотрібним, сторон-

нім. 
96. Зіштовхнувшись із несправедливістю, я обурююся й відразуж виступаю 

проти неі*. 
97. Мені подобаеться бути в центрі уваги, наприклад розповідати хлопцям 

різні забавні історіі. 
98. Уважаю, що краще проводження часу — це коли нічого не робиш, 

просто відпочиваеш. 
99. Я ніколи не спізнююся в школу або ще куди-небудь. 
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100. Мені неприемно залишатися довго на одному місці. 
101. Іноді я так засмучуюся через сварку з учителем або однолітками, що 

не можу піти до школи. 
102. Я не вмію командувати іншими людьми. 
103. Іноді мені здаеться, що я важко й небезпечно хворий. 
104. Не люблю всілякі небезпечні й ризиковані пригоди. 
105. У мене часто виникае бажання перевірити ще раз роботу, що я тільки-

но виконав. 
106. Я боюся, що в майбутньому можу залишитися самотнім. 
107. Я охоче вислухую наставляння, що стосуються мого здоров'я. 
108. Я завжди висловлюю свою думку, якщо щось обговорюеться 

в класі. 
109. Уважаю, що ніколи не треба відриватися від колективу. 
110. Питания, пов'язані зі статтю й коханням, мене зовсім не цікавлять. 
111. Завжди вважав, що для цікавоі', привабливоі справи всі правила можна 

обійти. 
112. Мені іноді бувають неприемні свята. 
113. Життя навчило мене бути не занадто відвертим навіть із друзями. 
114. Я ім мало, іноді подовгу взагалі нічого не ім. 
115. Я дуже люблю насолоджуватися красою природи. 
116. Ідучи з будинку, лягаючи спати, я завжди перевіряю: чи виключені 

газ, електроприлади, чи замкнені двері. 
117. Мене приваблюе тільки те нове, що відповідае моѴм принципам 

й інтересам. 
118. Якщо в моіх невдачах хтось винуватий, я не залишаю його безкар-

ним. 
119. Якщо я когось не поважаю, мені вдаеться поводитися так, що він 

цього не помічае. 
120. Найкраще проводити час у різноманітних розвагах. 
121. Мені подобаються всі шкільні предмета. 
122. Я часто буваю ватажком в іграх. 
123. Я легко переношу біль і фізичні страждання. 
124. Я завжди намагаюся стримуватися, коли мене критикують або коли 

мені заперечують. 
125. Я занадто недовірливий, турбуюся про все, особливо часто — про 

свое здоров'я. 
126. Я рідко буваю безтурботно веселим. 
127. Я часто загадую собі різні прикмети і намагаюся суворо дотримуватися 

і'х, щоб усе було гаразд. 
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128. Я не прагну брати участь у житті школи й класу. 
129. Іноді я роблю швидкі, необдумані вчинки, про які потім шкодую. 
130. Не люблю заздалегідь розраховувати всі витрати, легко позичаю, на-

віть якщо знаю, що одержати назад борг буде важко. 
131. Навчання мене обтяжуе, і, якби мене не змушували, я взагалі не 

вчився б. 
132. У мене ніколи не було таких думок, які потрібно було б приховувати 

від інших. 
133. У мене часто бувае настільки гарний настрій, що в мене запитують, 

чого я такий веселий. 
134. Тноді в мене настрій бувае настільки поганим, що я починаю думати 

про смерть. 
135. Найменші неприемності занадто засмучують мене. 
136. Я швидко утомлююся на уроках і стаю неуважним. 
137. Іноді я дпвуюся брутальності й невихованості інших. 
138. Учителі вважають мене акуратним і старанним. 
139. Часто мені приемніше поміркувати наодинці, ніж проводити час 

у шумній компаніі. 
140. Мені подобаеться, коли мені підкоряються. 
141. Я міг би вчитися значно краще, але наші вчителі й школа не сприяють 

цьому. 
142. Не люблю займатися справою, що вимагае зусиль і терпіння. 
143. Я ніколи нікому не бажав поганого. 

Правила ідентифікацм (визначення) типів 

Для того щоб визначити тип характеру, давайте спочатку розшиф-
руемо буквені символи відповідних типів. 

Г — гіпертимний, 
Ц — циклоідний, 
Л — лабільний, 
А — астено-невротичний, 
С — сенсетивний, 
Т — тривожно-педантичний, 
I — інтровертований, 
3 — збудливий, 
Д — демонстративний, 
Н — нестійкий, 
К — конформний. 
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Для визначення типу характеру при обрахуванні використовуеться 
таке правило: 

а) Певним типом характеру вважаеться той, по якому набране най-
більше число балів. Якщо число балів значно перевищуе МДЧ, то 
тоді можна вважати це акцентуаціею характеру 

б) Для Г типу мінімальне діагностичне число (МДЧ) дорівнюе 7, для 
А типу — 5, для інших — 6. 

в) Якщо виявляеться, що МДЧ досягнуто у відношенні двох ти-
пів, то: 
у випадку нижче перерахованих сполучень діагностуеться зміша-
ний тип: ГЦ, ГН, ГД, ЛА, ЛС, ЛД, ЛН, АС, АТ, АД, СТ, СІ, ІВ, ІД, 
І Н , в д , в н , д н . 

г) Якщо у відношенні двох несумісних типів е однакова кількість 
балів, для виключення одного з них необхідно керуватися на-
ступними правилами домінування (зберігаеться тип, зазначений 
після знака рівності): 

Г + Л = Г, А + I = I Ц + А = А с + в = в 
Г + А = А А + В = В Ц + С = С С + д = д 
Г + С = Г А + Н = Н ц + т = т с + н = н 
Г + Т = Т Ц + I = I 
Г + I = I, Т + В = В Ц + в = в л + т = т 
Г + В = Г, Т + Д = Д ц + д = д Л + I = I 

т + н = н ц + н = н л + в = в 

Гіпертимний тип 

Головні риси. Гіпертими завжди дивляться на життя оптимістично, 
і*м властиві практично постійна висока активність і бажання діяти. 
Якщо акцентуація не дуже виражена, то на перше місце виступають 
позитивні риси: гарний настрій, впевненість у собі, активне прагнення 
до діяльності, яскравих вражень, розваг; до лідерства; організаторські 
здібності. Але при акцентуаціі, що дуже яскраво виражена, позитивний 
прогноз знімаеться. Виявляються такі дезадаптивні якості, як легко-
важність, відсутність етичних норм, почуття обов'язку; роздратованість 
у колі друзів та близьких, схильність до азартних розваг, втеч, раннього 
статевого життя, вживання алкоголю. 
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Коли почуваеться комфортно. Залучення підлітка до різноманітних 
цікавих для нього видів діяльності. Комфортно почувае себе в групі 
ровесників, якщо знаходить сприятливе середовище для спілкування 
або виступае організатором цікавих справ. Умови для прояву ініціативи 
підлітка мають бути в чітко визначених межах дозволеного в поведінці. 
При цьому встановлені обмеження й обов'язки не повинні блокувати 
потреби гіпертимного підлітка. 

Обставини, що провокують конфліктогенні ситуаціи Виховання в умо-
вах домінуючоі гіперпротекціі або, навпаки, в умовах безконтрольності. 
Виховання в атмосфері емоційно й інтелектуально бідного сімейного 
оточення, в умовах жорстких взаемин, емоційного відторгнення і сі-
мейних конфліктів. Блокування намагання гіпертимного підлітка до 
активно!' діяльності, до спілкування, до лідерства. Жорстка дисципліна. 
Монотонна, нецікава діяльність (наприклад, на уроці), що не дае виходу 
типовим рисам гіпертимного характеру. Обмеження кола спілкування, 
вимушена самотність і вимушене неробство. Відсутність стійких пізна-
вальних, соціальних і творчих інтересів, захоплень. Загальна культура 
й інтелектуальна незрілість. 

Індивідуальний підхід та корекція. Створення умов для виявлен-
ня ініціативи підлітка. Чітке, аргументоване визначення обов'яз-
ків і межі прийнятноі поведінки підлітка. Уникнення гіперопіки. 
Чіткий, розмірений стиль спілкування і взаемодіі, доброзичлива, 
неавторитарна позиція дорослого. Підкреслено шаноблива форма 
спілкування з підлітком, поеднана з розумною послідовною вимо-
гливістю. Вміле поеднання довіри до підлітка з контролем виконання 
доручень. Вплив на гіпертимного підлітка через вміле формування 
колективно! думки. Сприяння загальнокультурному й інтелектуаль-
ному розвитку. 

У навчальній діяльності важливою е підтримка високого рівня ді-
ездатності на уроці й під час виконання типових операцій. Спрямову-
вати підлітка на пошук інших методів розв'язування завдань, відмінних 
від звичних схем; чергувати різні види діяльності; давати завдання 
для самостійноі роботи, що відповідае інтелектуальним можливостям 
гіпертима. Тренування підлітка стосовно ставлення до роботи, що 
вимагае планування та систематизаци. Контроль дотримання вимог 
поетапності, послідовності під час виконання навчальних завдань. 
Чітка, спокійна, аргументована оцінка результатів діяльності підлітка. 
Включения гіпертима у виконання організаторських, з рисами лідерства 
ролей на уроці. 
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У позакласній роботі. Доручення: командир у класі, голова ради, 
бригадир, екскурсовод, фізорг, турорганізатор, ведучий клубу, органі-
затор колективних творчих справ. 

Довести, що він: відповідальний, вміе довести розпочату справу 
до кінця, може бути поблажливим до недоліків інших у сполученні 
з принциповою вимогливістю, вміе бути наполегливим, зібраним, 
серйозним. 

Навчити: самодисципліні, вмінню враховувати думку інших, ввіч-
ливості, тактовності, вмінню тримати слово. 

Виховні впливи: попередження, пробудження гуманних почуттів, 
удавана недовіра, моральна вправа, паралельний педагогічний вплив, 
опосередкування, іронія, покарання. 

Психотехнічні вправи 
«Повний порядок». Візьміть собі за правило періодично наводити 

лад серед своУх речей, книг, підручників, записів. Для початку наведіть 
елементарний порядок у себе на столі. Встановіть кожному предмету 
конкретне місце і надалі намагайтеся класти його саме туди. 

«Навести лад у думках» ви зможете за допомогою щоденника або 
щотижневика, куди слід записувати основні справи дня. Перевіряйте 
ввечері, чи все виконали із задуманого. Прагніть здійснити все за-
плановане. 

«Кінець — ділу вінець». Спробуйте одну бодай маленьку справу дово-
дите до кінця. Визначте черговість і беріться за виконання. Пам'ятайте: 
на все свій час. Доки ви не скінчите робити — жодних розваг, гостей, 
смачних страв, приемних занять. Хай це буде лише раз на тиждень, 
але обов'язково одну справу доводіть до завершения. 

«Планування». На аркуші паперу запишіть усі своѴ плани на на-
ступний день. Тепер поміркуйте і закресліть те, що ви навряд чи змо-
жете виконати. Ще раз перегляньте пункта, що залишилися. Коли 
не виникло бажання ще щось закреслити, залишіть без змін. А тепер 
головне — все, що залишилося, треба виконати! Привчайте себе здій-
снювати намічене. Краще менше намічати, але все виконувати. Реко-
мендуемо скласти такий же план на наступний тиждень, місяць, рік. 
I так само попрацювати з ним. 

ЦиклоТдний тип 

Головні риси. Даний тип найчастіше проявляеться в старшому під-
літковому чи юнацькому віці. Його особливістю е періодичне (з фазою 
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від декількох днів до кількох місяців) коливання настрою та життевого 
тонусу. У період підйому циклоідові притаманні риси гіпертимного 
типу, за винятком легковажності й необов'язковості. Вони комуніка-
бельні, мають захоплення, зацікавлено працюють у трупах. У період 
спаду різко знижуеться контактність, підліток стае небагатослівним, 
песимістичним, починае дратуватися від галасливого товариства, хоча 
в конфлікти вступае рідко. Підліток забувае про своі захоплення, стае 
сумним, втрачае апетит. Уночі може страждати від безсоння, а вдень — 
від сонливості. 

Коли почуваетеся комфортно. Комфортно почуваеться серед не-
великого кола близьких людей, котрі його розуміють і підтримують; 
особливо важлива для циклоТдів наявність довготривалих стійких упо-
добань: захоплень, дружби, кохання. Додатковою психологічною під-
тримкою для циклоіда е улюблена справа, захоплення, що підтримуеться 
дорослими. Особливо важливо це в період перебування циклоТда у фазі 
спаду (дистимічна фаза). У цей період циклоТдні підлітки шукають уса-
мітнення, спілкування з природою, мистецтвом, намагаються зайнятися 
улюбленою справою, поспілкуватися з близькими друзями. 

Обставини, що провокують конфліктогенні ситуаціі. Важливо 
пам'ятати, що циклоідний тип мае виражений біологічний «грунт». 
Провокуючими чинниками, без сумніву, можуть виступати всі типи 
неправильного виховання в сім'і. Субдепресивність, дистимічність 
циклоТдів можуть мати також дидактичну причину. У будь-якому разі 
на стані циклоТда негативно відображаються емоційне перевантаження, 
виконання напружено! роботи впродовж тривалого часу, швидка зміна 
умов і способу життя (життевого стереотипу), одноманітність життя (від-
сутність різних позитивних вражень). Рекомендовано знижувати рівень 
вимог до циклоіда в момент, коли він перебувае у дистимічній фазі. 

Індивідуальний підхід і корекція. Раціональний розподіл сил, достат-
ній відпочинок, профілактика перевтоми. Установления з підлітком 
теплих довірливих стосунків з боку дорослих. Особливо компетентна 
увага дорослих мае приділятися підлітку, котрий перебувае в субде-
пресивній фазі: створення комфортних для підлітка умов, відсутність 
грубих непродуманих намагань «поговорити про життя», підтримування 
бесіди, якщо підліток сам вийшов на не! за сприятливих умов, тактовна 
підтримка будь-якого успіху підлітка і відсутність дріб'язково! уваги до 
його невдач і промахів. 

Категорично не можна у цей період провокувати конфлікти з підліт-
ком. Краще розв'язати всі проблеми, дочекавшись фази «підйому». 
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У навчальній діяльності. На фазі підйому побудувати взаемодію 
з підлітком неважко. Особливу увагу педагог мае приділити підліткові, 
котрий перебував у субдепресивній фазі. Це: 

• доброзичлива робоча обстановка на уроці, уникнення критики й на-
рікань, перевага заохочень; 

• помірний індивідуальний темп роботи з наявністю часу на обмірко-
вування завдань; 

• навчання в групі з рівними за навчальними можливостями ровесни-
ками; 

• попередження елементів конкуренці! на уроці, включения в самостій-
ну роботу на всіх етапах уроку, щоб підліток сам визначив дистанцію 
і темп проходження індивідуального навчального матеріалу; 

• при оцінюванні діяльності головну увагу звертати на позитивні сторо-
ни результату, спокійно й аргументовано оцінювати можливу невдачу, 
підкреслювати й тимчасовий характер. 
У позакласній роботі. Доручення: редакціі газети, екскурсовод, 

член «Свроклубу», відповідальний за навчальний кабінет, дидактичний 
матеріал. Організатор колективних творчих справ у період підйому; 
у період спаду — учасник, виконавець справ у сфері інтересів. 

Довести, що він активна діяльна особистість із сильним характером 
і силою волі, цікавий співрозмовник, тонка багата натура. 

Навчання: самоконтролю свого стану, самодисціпліні, вмінню філо-
софськи ставитись до тимчасових труднощів, знаходити цікаві справи 
в період спаду. 

Виховні впливи: бесіда, розповідь-роздум, зацікавленість, підтрим-
ка, вияв доброта, піклування. 

Психотехнічні вправи 
У період спаду: «Переможець». Спробуйте сприймати навколишній 

світ з позицй переможця, якому все вдаеться в житті, який ніколи не 
програе, всім задоволений, налаштований на активні діі. У цій ролі 
треба спочатку «жити» кілька хвилин, потім годину і білыне. Доведіть 
цей час до 2—3 годин на день. При цьому спробуйте усвідомити реальні 
переваги, які мае людина, котра відчувае себе переможцем. 

«Похвала, або Я дуже хороший!». Плануючи будь-яку майбутню 
роботу, старайтеся поділити и на дрібні етапи. Після виконання черго-
вого етапу хваліть себе за будь-яку дрібницю. I так щоразу: закінчено 
етап — «Я хороший, я дуже хороший». 

У періоди піднесення сил — рекомендовані вправи для гіпертима: 
«Повний порядок» і «Кінець — ділу вінець». 
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Тривожно-педантичний тип 

Головніриси. Основною рисою даного типу е тривожна підозрілість, 
постійний страх за себе і своіх близьких. Часто з'являеться симбіотична 
прив'язаність до матері чи іншого родича. Всі інші риси цього типу 
мають компенсаторну природу (запобігання неминучим нещастям). Такі 
підлітки дуже акуратні, добросовісні, навіть педантичні, раціональні. 
Але в той же час нерішучі, постійно сумніваються в ситуацй прийняття 
рішень. Тому вони негнучкі в поведінці, замкнуті, емоційно стримані. 
Нерішучість у справах часто компенсуеться безапеляційністю, різними 
нав'язливостями. 

Коли почуваетъся комфортно. Наявність теплих турботливих взаемин 
у сім'Т. Оптимістичні установки в сім'Т, відсутність підвищених вимог 
один до одного. Відсутність обов'язків підлітка у ставленні до інших, 
що вимагали від нього рішучості, ініціативи, самостійності. Стабіль-
ні умови життедіяльності, чітка регламентованість вимог до підлітка 
збоку оточуючих. Упевненість підлітка в тому, що його підтримають 
у неочікуваній незвичайній ситуаціі, не подавляючи його ініціативи, 
допоможуть прийняти правильне рішення. 

Обставини, що провокують конфліктогенні ситуаціі. Виховання 
з умовах емоційно бідних стосунків, у тривожно-підозрілій атмосфері, 
в ситуацй підвищеноі соціальноі відповідальності (підвищені доручення, 
вимоги очікування). Сильні страхи, що пережиті в ранньому дитинстві, 
і гіпертрофований на цьому грунті інстинкт самозбереження. Стри-
мування в дитинстві активності і самостійності дитини, формування 
в неі установки щодо себе як до слабкоі, невмілоТ, незнаючоТ. Культ 
хвороби сім'і. Керування дитиною через формування в неі почуття 
провини. Невизнання позитивних заслуг. При сформованій акцентуацй 
неприпустимі ситуацй з непередбачуваним кінцем, швидкою зміною 
діючих чинників; подй, що не піддаються плануванню, необхідність 
самому приймати відповідальні рішення; ситуація підвищених вимог 
і очікувань по відношенню до підлітка з боку дорослих. Підліток реагуе 
посиленням тривоги, психоневротичними зривами. 

Індивідуальний підхід і корекція. Необхідно формувати оптимістичні 
установки підлітка, розвивати його емоційність, образність, уяву. Необ-
хідно створювати умови для підвищення самооцінки через співпрацю 
з підлітком з освоения ним навичок самостійноі поведінки. Поступова 
передача контролю за поведінкою в багатьох галузях самому підліткові 
при збереженні дорослим позицй консультанта і помічника. Необхід-
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но формувати в підлітка вміння виділяти головне і не переживати за 
дрібниці,. 

Не можна: погрожувати покаранням; накопичувати «компромат», 
складати несприятливі прогнози, публічно підкреслювати неспромож-
ність підлітка в чомусь. 

У навчальній діяльності важливим е формування на уроці обстанов-
ки спокою, впевненості в досягненні навчальноі* мети. При взаемодіі 
з тривожно-педантичним підлітком педагогові бажано: давати йому час 
на обміркування завдань, підготовку, не ставити підлітка в ситуацію 
раптового запитання щодо нового тільки-но засвоеного матеріалу; 
давати час для перевірки виконаного завдання перед відповіддю; сти-
мулювати самостійний пошук шляхів подолання навчальних перешкод; 
доброзичливо аргументувати виставлену оцінку, формувати впевненість 
у своіх силах не тільки оцінкою, а й похвалою за витрачені зусилля. 
Ні в якому разі не експлуатувати підвищену відповідальність. 

У позакласній роботі. Доручення мають бути конкретними і по-
сильними, такими, що закріплюють ситуацію успіху, підвищують само-
оцінку. Тривожно-педантичному підліткові потрібно надавати допомогу 
в підготовці і виконанні доручень. Небажано давати доручення, що 
вимагають від підлітка рішучості, відповідальності, ініціативи. 

Домогтися, щоб він був у змозі розв'язати різні проблеми. Невдачі 
в діяльності — звичайне життеве явище, вони можуть бути подолані. 

Навчати: вмінню формувати установки на успіх (прийоми візуа-
лізаці!, опис успіху, арт-терапія) вмінню відділяти головне від друго-
рядного. 

Виховний вплив: переконання на власному досвіді та досвіді інших; 
захоплення гарними перспективами; вияв доброти, турботи, підтрим-
ки; організація успіху в діяльності та заохочення адаптивних проявів; 
ласкавий докір; обхідний рух. 

Психотехнічні вправи 
«Ризик — справа благородна». Як правило, ви довго й серйозно об-

думуете кожне білын-менш важливе рішення. Напевно, це розумно, але 
дозвольте собі іноді безрозсудні вчинки, ризикніть і, найголовніше, не 
засмучуйтеся, якщо не отримаете бажаного результату. Адже життя таке 
захоплююче й цікаве! Візьміть за правило хоча б раз на день (тиждень) 
здійснювати необдуманий вчинок (хай зовсім маленький, але обов'язково). 

«Рішучість». Якщо ви опинилися в ситуацй, коли вам потрібно при-
йняти якесь рішення (не дуже принципове), робіть це одразу рішуче 
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й безповоротно, не розпочинайте звичних для вас розміркувань. Обмеж-
теся лише одніею хвилиною роздумів. Прийнявши остаточне рішення, 
ні за що не відступайте від нього. 

Постарайтеся перевести якомога більше ваших справ до розряду 
«не дуже принципових», щоб і'х виконання не залежало від тривалих 
роздумів. 

«Внутрішній голос». Під час прийняття хоч якоюсь мірою важливо-
го рішення вам часто доводиться прислухатися до різних внутрішніх 
голосів, які радять зовсім протилежне. Один каже, наприклад: «Не 
ходи сьогодні гуляти, на вулиці холодний вітер, можеш застудитися 
і захворіти». Інший голос умовляе: «Піди погуляй, свіже повітря дуже 
корисне для здоров'я». Такий діалог може тривати дуже довго. На-
вчіться приймати рішення. Причому це слід робити якомога швидше, 
на перших же хвилинах цього внутрішнього діалогу. I, якщо ви при-
йняли точку зору одного з цих внутрішніх голосів, отже, треба діяти 
відповідно до неі, наприклад іти гуляти. 

Лабільний тип 

Головніриси. Провідною рисою даного типу е полярна зміна настрою, 
який легко й швидко змінюеться щодо обставин. Швидкість у зміні 
настрою супроводжуеться глибиною: від оптимізму до чорного смутку, 
від радості до печалі зі сльозами на очах. Значна глибина переживань 
проявляеться в міміці, самопочутті, працездатності, комунікабельнос-
ті. Але переважають періоди гарного настрою, під час яких лабільний 
підліток активно спілкуеться, легко пристосовуеться до нового, чутли-
вий на прохання про допомогу, вміе співпереживати своТм близьким 
і друзям. Лабільні підлітки мають розвинуту інтуіцію, легко уловлюють 
ставлення інших до себе, відповідають адекватно. 

Коли почуваеться комфортно. Лабільні підлітки комфортно почу-
вають себе в колі сім'і', близьких друзів, турботливих дорослих, котрі 
сприймають і люблять іх такими, якими вони е, пробачають і'м не-
стабільність настрою, випадкові афективні вибухи (які, як правило, 
не мають ні глибокого агресивного наповнення, ні напруги). Лабільні 
підлітки дуже вірні в коханні та дружбі. Вони прагнуть до довірливого 
спілкування із шанованими дорослими. Інтуітивно відчувають симпа-
тію до себе, намагаються відповісти тим самим. Навпаки, явно відчу-
жуються, розгублюються у взаемостосунках з тими дорослими, котрі 
ставляться до підлітка байдуже або, тим білыпе, з антипатіею. 
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Обставини, що провокують конфліктогенні ситуаціі. При вихованні 
в гармонійних сімейних умовах чинником, що провокуе лабільність, може 
бути загальний інфантилізм, викликаний у більшості випадках частими 
хворобами. Явно впливае на формування лабільноі акцентуаці! виховання 
в умовах жорстких взаемовідносин, маятникове суперечливе виховання, 
виховання в умовах підвищеноі морально! відповідальності. 

При сформованій акцентуацй неприпустимі: відторгнення з боку 
значимих осіб (близьких, друзів, учителів), вимушена розлука з ними, 
явна несправедливість, докори, догани. Принизливі нотаціі (навіть 
правильні) глибоко переживаються підлітком. 

Надзвичайно важко переживаються дійсні неприемності і нещас-
тя, які можуть призвести до гострих афективних реакцій, реактивних 
депресій, тяжких невротичних зривів. 

Індивідуальний підхід і корекція. Атмосфера доброзичливості і тепла. 
Комфортний психологічний клімат у сім'і, класному колективі. Пози-
тивна підтримка, просте схвалення здатне окрилити лабільного підлітка. 
На стадй спаду настрою він потребуе співчуття. 

Не можна: проявляти грубість, категоричність; вказувати на не-
гативні риси, дорікати несерйозністю, непослідовністю, конфліктно 
відповідати на афективний вибух підлітка; демонструвати невербальні 
прояви негативного ставлення до підлітка. 

Необхідно виявляти симпатію, давати позитивну оцінку певним 
рисам і поведінці. 

У навчальній діяльності необхідно організувати роботу на уроці 
в спокійній обстановці, заохочувати лабільного підлітка позитивним 
оцінюванням його старань, ласкавим, схвальним поглядом, доторком. 
Навчальним завданням надавати форму прохання, супроводжуючи його 
впевненістю в обов'язковості певного успіху, при цьому зміст завдання 
мае підбиратися індивідуально. При організаціі' груповоі роботи на 
уроці не розлучати лабільного підлітка з його другом. За результатами 
діяльності давати якомога білып визначені оцінки, з особливим акцен-
том на позитивних сторонах. 

У позакласній роботі. Доручення: старанно виконуе всі доручення, 
що отримані від шанованого дорослого, але особливо успішно діе в ін-
дивідуальних справах, які вимагають турботи і дбайливості, контролю 
(догляд за квітами, ведения журналу). Організатор справ, що пов'язані 
зі спілкуванням, учасник справ у сфері інтересів. 

Досягти: оптимістичного погляду на життя; упевненості в тому, що 
він цікавий співрозмовник, надійний помічник, чуйна людина. 
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Навчання прийомам емоційноі саморегуляціТ, вмінню долати пере-
шкоди, почуття образи, раціонального використання своіх сил. 

Виховні впливи: прохання вияв доброти, уваги, турботи; психоло-
гічна підтримка; організація успіху в діяльності; заохочення; підтримка 
адаптивних рис характеру; ласкавий докір. 

Психотехнічні вправи 

«Аналітик». Розвивайте в собі звичку аналізувати всі раптові зміни 
настрою. Частіше ставте собі такі запитання. А коли набереться два-
три десятки відповідей, визначте, які з причин зустрічаються частіше. 
Тепер залишаеться найголовніше — виключити причини, з яких ваш 
настрій несподівано навіть для вас змінюеться. Намагайтеся не по-
трапляти в ті ситуаціі, які призводять до різкоі зміни вашого настрою 
в гірший бік. 

«Сдина роль». Спробуйте увійти в образ, наприклад, флегматично!', 
спокійноТ людини, яка все бачила, все знае. I прожити в цьому образі 
кілька годин поспіль. Як би важко вам не було, які б причини й при-
види не виникали, вам не можна виходити з образу. Реагуйте на те, що 
відбуваеться, так, як реагував би ваш герой-флегматик. Спочатку спо-
кійно обдумайте, що ж, власне, сталося, зберіть додаткову інформацію 
для прийняття необхідного рішення, відкладіть його ще на якийсь час, 
а лише потім дійте. 

«Роздратування відміняеться». Як би вам не хотілося «розрядити» 
свій поганий настрій на комусь із близьких або знайомих, не робіть 
цього відразу. Знайдіть інший спосіб — зробіть міні-зарядку, послухайте 
улюблений запис, прогуляйтеся парком тощо. Треба сформувати в собі 
звичку — не виявляти свое роздратування одразу після його виникнен-
ня. Постарайтеся переключитися на щось більш приемне. Спробуйте 
для початку прожити цілий день, не роздратовуючись словами і вчин-
ками оточуючих. Якщо вдалося, то збільшуйте термін ціеі вправи до 
двох днів підряд. Потім зробіть маленьку перерву і ще раз повторіть. 
Два дні без роздратування! I знову збілыиуйте тривалість періодів без 
роздратування, наприклад до трьох, чотирьох днів підряд. 

Астено-невротичний тип 

Головні риси. Підвищена втомлюваність, особливо при розумовій 
праці, що проявляеться в усьому зовнішньому вигляді підлітка; на тлі 
розвитку перевтоми можуть виникати короткочасні афективні вибухи 
(роздратованість, гнів, сльози). Типовою рисою е схильність до іпохон-
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дріТ: підлітки дуже уважно прислуховуються до своТх тілесних почуттів, 
залюбки лікуються, проходять огляди та обстеження. Психофізіологіч-
ному станові астено-невротиків притаманна особлива циклічність про-
тягом доби, тижня, чверті. Найбільша стенічність (підйом) на 2—3 уроці, 
на початку навчального тижня, на початку чверті. Це — час для успіху. 
Підлітки цього типу дуже амбівалентні: з одного боку це ставлення до 
себе як до слабкого, з іншого,— «я все можу». 

Коли почуваетъся комфортно. Наявність теплих турботливих стосун-
ків з близькими, комфортна, наповнена любов'ю та взаемодовірою атмо-
сфера в сім'і. Оптимістичні установки в сім'і', Гі емоційно-інтелектуальне 
багатство, загальні для членів сім'і захоплення і справи. Психологічний 
комфорт астено-невротиків підвищуеться за наявності інтелектуальних, 
накопичувальних та естетичних хобі. Астено-невротики тягнуться до 
ровесників, сумують без них, але під час спілкування швидко втомлю-
ються, шукають самотності або спілкування з одним близьким другом. 
На самоті намагаються пасивно відпочити, помріяти. Мріі' можуть бути 
більш-менш реальними, але завжди матимуть честолюбний відтінок. 

Обставили, що провокуютъ конфліктогенні ситуаціі. Виховання 
в тривожно-недовірливій атмосфері. Виховання за типом «кумир сім'Т». 
Маятникове виховання (я тебе люблю — я тебе ненавиджу). Вихован-
ня в умовах протилежних вимог, в умовах емоційного відторгнення 
дитини. Неприпустимі ситуаціі невдач на людях, знущання сильніших 
і нахабніших ровесників, оскільки астено-невротики честолюбні і тяг-
нуться до успіху в усьому, що для них важливе. Небажані подіі, що 
провокують іпохондрію, сумніви близьких щодо здоров'я, зовнішнього 
вигляду тощо. Втома, що накопичувалася певний час, може прорватися 
гнівом, роздратуванням, сльозами у відповідь на нібито необразливе 
зауваження, легку критику тощо. 

Індивідуалъний підхід і корекція. Виховання в умовах турботи, любові, 
оптимізму, згоди та единих вимог до дитини з боку дорослих. Ство-
рення умов для здорового способу життя. Профілактика та лікування 
хронічних захворювань, які ведуть до астенізаціТ. 

Терпляче, турботливе, але не «тепличне» ставлення до підлітка. По-
рція поблажливості до промахів та невдач підлітка, Ух уміле маскування, 
навпаки, акцентування уваги на успіху. Доброзичливість та спокій при 
спілкуванні з підлітком. Залучення його до взаемодіі в період підйому 
і надання можливості для відпочинку в період втоми. Неприпустима 
насмішкувато-іронічна «стимуляція» астено-невротика. Необхідна ро-
зумна організація режиму дня. 
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У навчальній діяльності необхідна доброзичлива, підтримуюча взаемо-
дія з підлітком, використання для інтенсивноі навчальноі роботи з ним 
иеріодів иідйому (як правило це 2—3 урок, початок тижня, початок і се-
редина чверті). Зниження навантаження за рахунок ретельноТ підготовки 
підлітка до роботи, складання плану діяльності в індивідуальному темпі. 

Небажані раптові запитання. Ефективні завдання гіпотетичного ха-
рактеру, котрі не мають неправильних рішень. Складні завдання краще 
поділити на частини з аналізом і підтримкою на кожному етапі. Дуже 
небажане пряме негативне порівняння з білып успішними одноклас-
никами. Оцінку діяльності краще давати індивідуально, аргументовано 
з акцентом на позитивних моментах. 

У позакласній роботі. Доручення астено-невротичні підлітки за-
любки виконують, якщо вони не пов'язаш з інтенсивною взаемодіею 
з ровесниками, з необхідністю організовувати, керувати, не пов'язаш 
з довгостроковою відповідальністю. Може бути учасник справ у сфері 
інтересів, що не носять характеру змагань. 

Довести: що він гарний товарищ, цікавий співрозмовник, неорди-
нарна особистість, здатний на успіх в значущій діяльності. 

Навчання: раціональному плануванню своеі діяльності (насамперед 
не накопичувати невиконані справи!), самоконтролю своеі' поведінки, 
саморегуляціі психофізичного стану, вмінню спілкуватися. 

Виховні впливи: натяк, ласкавий докір, прояв уваги, турботи, під-
тримка успіху. 

Психотехнічні вправи 

«Допомога іншим». Ви дуже уважно ставитесь до своіх проблем, 
і це добре. А тепер спробуйте зайнятися проблемами інших людей, 
допомагайте ім долати іхні труднощі. Ці турботи й увага до оточу-
ючих допоможуть вам переключитися, знімуть зайве роздратування, 
додадуть сил. Візьміть собі за правило хоча б раз на день допомагати, 
хай і в найменшому, комусь із оточуючих, обов'язково подумати про 
іншого і зробити для нього щось потрібне. 

«Життя прекрасне». Кілька разів на день підходьте до дзеркала 
й уважно розглядайте вираз свого обличчя. Найімовірніше, спочатку 
ви бачитимете обличчя обережноі', роздратованоі' людини. Намагайте-
ся посміхнутися самому собі, скажіть при цьому: «Я мила й хороша 
людина, у мене все гаразд. Я ні на кого не ображаюся й не серджусь. 
Ніщо мене не дратуе. Життя прекрасне!» Ці слова можна промовляти 
і вголос. Повторіть іх кілька разів поспіль, зберігаючи усмішку. 
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Сенситивний тип 
Головні риси. Цей тип формуеться досить пізно (до 15—19 років), але 

його провідні риси можуть проявлятися і в більш ранньому віці. Сенси-
тивні підлітки дуже вразливі. Пізніше приеднуеться почуття власноТ не-
достатності. Вони звичайно дуже старанні, але бояться перевірок, іспитів, 
публічних виступів (на яких, як правило, відповідають гірше, ніж знають). 
Звичайно, таким підліткам притаманна природна внутрішня і зовнішня 
культура, почуття прекрасного. Вони альтруістичні, співчутливі, вміють 
радіти чужим перемогам; почуття обов'язку в них доповнюеться відпо-
відальністю. Контактність нижча за середню, у спілкуванні доброзичливі, 
ввічливі, тактовні. Рідко конфліктують, образи ховають у собі, в іграх та 
інших видах діяльності перевагу надають пасивній ролі. 

Коли почуваетъся комфортно. Найбілып комфортно почувають себе 
в колі сім'У та близьких друзів, віддаючись інтелектуально-естетичним 
хобі: читанню книг, художньо-естетичним видам діяльності, виро-
щуванню квітів, догляду за домашніми тваринами, рибами, птахами; 
колекціонуванню. Комфортно почувають себе серед тих, хто поділяе 
іхні погляди та захоплення, хоча і з іншими дуже доброзичливі. Дитяча 
прихильність до рідних зберігаеться надовго, тому вони часто здаються 
домашніми дітьми, оскільки терпляче і навіть залюбки підкоряються 
піклуванню дорослих, з котрими склались відверті доброзичливі сто-
сунки. Люблять і цінують все гарне в людях і природі. 

Обставини, що провокуютъ конфліктогенні ситуаціі. Виховання за 
типом емоційного відторгнення, в умовах жорстких взаемин, гіперсо-
ціалізаці. Управління поведінкою дитини через формування почуття 
провини. Сенситиви ставлять високі моральні вимоги до себе та інших, 
погано почувають себе в ситуаціі сварок і бійок, на перервах глибоко 
страждають від грубощів, жорстокості, цинічності як ровесників, так 
і педагогів. Звикнувши до одного класу, не бажають переходити в ін-
ший (навіть кращий). Соромляться відповідати перед класом, щоб не 
збитись, не спричинити сміх або, навпаки, не виглядати «вискочкою». 
Дуже важко реагують на ситуаціі', коли несправедливо звинувачуються 
в непорядних вчинках. Несправедливе звинувачення може спровокувати 
конфлікти, депресію, суіцид. 

Індивідуалъний підхід і корекція. Встановлення довірливого контак-
ту з підлітком, ввічлива, тактовна взаемодія з ним. Створення умов 
для самореалізаціі підлітків цікавих для нього видах діяльності. Ран-
ній розвиток загальних та спеціальних здібностей: до музики, танців, 
художньоі гімнастики, малювання, ліплення тощо: наявність у домі 
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гарноТ бібліотеки; можливості спілкування з близькими і друзями. При 
виникненні проблем — і'х аналіз у спокійній, довірливій атмосфері, 
неприпустимість різкоі категоричноі критики, доган. Захист підлітка 
від грубощів, безпідставних підозр. 

У навчальній діяльності — створення атмосфери взаемоповаги 
і тактовного спілкування на уроці. Під час опитування не ставити за-
питання сенситиву зненацька, надавати перевагу відповідям з місця чи 
індивідуальним письмовим завданням. Уникати включения сенситив-
ного підлітка до навчальноі діяльності, що побудована на принципах 
змагання, порівняння. При організаціі' груповоі робота обов'язково 
враховувати бажання сенситива не включати його в групу з домінантни-
ми, схильними до кпинів та грубощів однокласниками. При оцінюванні 
й аналізі результативності навчальноі діяльності спокійно повідомити 
загальний результат, акцентувати успіхи. У разі невдачі — обов'язкове 
індивідуальне обговорення. 

У позакласній роботі. Доручення: найрізноманітніші (сенситивні 
підлітки мають дуже розвинуте почуття обов'язку), але краще, якщо 
доручення довготривалі чи збігаються з інтересами та захопленнями 
підлітка, виконуються ним індивідуально або в групі ровесників, котрих 
він уважае своТми друзями. 

Досягти: підтримання позитивних рис, терпимості до себе та інших. 
Впевненість у високих морально-етичних, вольових якостях. 

Навчання: вмінню будувати взаемини з одноютасникам, враховуючи 
особливості особистості; вмінню долати свою сором'язливість; вмінню 
пробачати людям деякі недоліки. 

Виховні впливи: заохочення довіри, звертання за допомогою, під-
тримка, організація успіху, опосередкування, переконання, увага, турбота. 

Психотехнічні вправи 

«Цілковитий спокій душі». Коли ви не впевнені в собі чи боітеся чо-
гось, згадайте приемну подію і відчуття, яких ви зазнали. Налаштуйтесь 
на стан «цілковитого спокою душі» й намагайтеся перебувати в цьому 
стані якомога довше. Якщо у вас це вийшло хоча б один раз, запам'ятайте 
цей стан, щоб наступного разу, коли ви почнете відчувати боязкість, 
невпевненість у собі, згадати пережиті відчуття і увійти в них знову. 

«Кіногерой». У складній ситуаціі' вам найкраще уявити себе кіногеро-
ем — сильним, упевненим у собі, якому все й завжди вдаеться. Увійдіть 
у цей образ і дійте так само, як і ваш кіногерой. Розмовляйте голосно 
й чітко, ходіть упевнено, з почуттям власноТ гідності. Поводьтеся так 
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доти, поки не мине почуття страху та невпевненості у власних силах. 
А втім, залишайтеся в цьому образі якомога довше, це допоможе вам 
подолати зайву ніяковість і підвищити власну самооцінку. 

«Ширше коло». У вас е кілька дуже близьких друзів, і вам при-
емно з ними бути, розмовляти про своі інтереси та захоплення. Але 
вам слід розширювати коло своіх знайомих. Для цього треба хоча б 
раз на тиждень розпочати розмову з новою для вас людиною. Мабуть, 
для вас спочатку буде важко, але спробуйте зробити перший крок на-
зустріч людям. 

Інтровертований тип 

Головні риси. Найяскравішими рисами підлітків цього типу е за-
мкнутість, емоційна холодність, безпристрасність, що робить іх незро-
зумілими для оточуючих. Часто відсутні видимі намагання встановити 
близькі стосунки. Дружні взаемини виникають важко. Дуже часто такі 
підлітки зосереджені на ідеТ удосконалення в якій-небудь сфері, вони не 
залежні від думки оточуючих, діють самостійно, але без ризику та по-
спіху. Це яскраво виражений мислительний тип, який постійно осмис-
люе навколишню дійсність. При цьому він самостійно створюе схеми 
аналізу й намагаеться за іх допомогою поясните існуючий світ. 

У роботі, що ім до смаку, добросовісні, відповідальні, надають пе-
ревагу індивідуальним видам діяльності. Занижений видимий інтерес 
до протилежноі статі (хоча справжній статевий потяг часто дуже на-
пружений). Бідність міміки та жестикуляціі'. 

Коли почуваетъся комфортно. Виховання в умовах теплого турбо-
тливого ставлення з боку близьких. Оптимістичні установки в сім''і, іі 
емоційно-інтелектуальне багатство, спільні для членів сім'Ѵ справи та 
захоплення. Умови спілкування не тільки в колі сім'і, а й з чужими 
людьми, дорослими і ровесниками. Психологічний комфорт інтро-
вертованих підлітків зростае при прийнятті дорослими та підтримці 
і'х найбільш незвичайних захоплень (крім небезпечних і асоціальних). 
Необхідними е своечасна сімейна статева освіта і виховання. Інтро-
вертовані підлітки легко переносять і часто прагнуть самостійності, що 
заповнена читанням книг, фантазуванням, хобі. Подобаються бесіди зі 
своіми однодумцями на теми, що іх цікавлять. 

Обставини, що провокують конфліктогенні ситуаціі. Виховання 
в умовах жорстких взаемин, в умовах, домінуючоТ гіперпротекціі, в ма-
ятникових умовах, в умовах ізоляціѴ, що супроводжуеться емоційно-
психологічною деприваціею. Посилення негативних рис характеру 
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виникае у відповідь на бурхливі афективні реакціТ дорослих, довго-
тривалі психотравмуючі ситуаціі'. Інтровертовані підлітки хворобливо 
реагують на невмілі грубі спроби дорослих проникнута у внутрішній 
світ, втрутитися в Тхні справи — раптово «видають» різку прямолінійну 
критику інших без урахування наслідків для себе. Вони конфліктують, 
якщо вимоги інших суперечать іхнім внутрішнім принципам. Непри-
пустим! для них ситуацй довготривалого неформального спілкування 
в трупах. Можливі зриви в ситуаціях швидкого прийняття рішень. 

Індивідуальний підхід і корекція. Доброзичливе, зацікавлене ставлен-
ня до нього. Включения в трупу тільки зі згоди самого підлітка (треба 
пам'ятати, що інтровертований підліток при самостійній роботі швидше 
досягне поставлено! мети). Акцентування будь-яких успіхів підлітка 
в його спілкуванні з оточуючими. Терпляче ставлення до «дивацтв» 
інтровертованого акцентуанта, оскільки вони е сутністю його супереч-
ливоі натури. Щира компетентна зацікавленість ідеями та захопленнями 
підлітка, що допоможе включению підлітка в групову взаемодію. 

У навчальній діяльності необхідна чітка постановка мети і мотива-
ція навчальноУ діяльності, що в сполученні із добросовісністю та від-
повідальністю інтровертів багато в чому забезпечуе іх активну участь 
в урочній діяльності, і навпаки, невключения таких підлітків у цільові 
установки діяльності призводить найчастіше до пасивності на уроці. 
Вчителю необхідно мати арсенал засобів, які дозволять у випадку за-
глиблення підлітка в себе легко повернута його до навчальноі' діяль-
ності: вербальна, візуальна, тактильна стимуляція, запитання, завдання 
тощо, своечасне переключения підлітка з одного виду діяльності на 
іншу. Поетапний контроль робота. 

У позакласній роботі. Доручення: інтровертовані підлітки прекрасно 
справляються з усіма видами доручень, які виконуються індивідуаль-
но і не були відразу ними відкинуті. Білып важливо зуміти залучити 
інтроверта до виконання доручень, що вимагають певноі взаемодіѴ 
з іншими, при цьому обов'язково потрібно враховувати бажання й ін-
тереси самого підлітка. 

Довести, що він: здібний, успішний в діяльності, зрозумілий, ціка-
вий співрозмовник і товариш. 

Навчання: вмінню висловлювати своі почуття і розуміти почуття 
та стан інших, умінню спілкуватись. 

Виховні впливи: переконання, заохочення, вияв уваги, обхідний 
рух, прохання, опосередкування, підтримка організаторського успіху, 
паралельна дія, довіра, попередження. 
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Психотехнічні вправи 
«Оратор». Під час бесід і розмов зі своУми друзями свідомо праг-

ніть бути «оратором». Для цього вам треба говорити голосно, чіт-
ко, використовуючи різні ораторські прийоми, щоб привернута увагу 
співрозмовників. Не забудьте, що ваша мова мае бути зрозумілою для 
співрозмовника. 

«Масовик-витівник». У дружній компанй чи на вечірці не сидіть 
збоку, в черговий раз обмірковуючи власні думки, а спробуйте зіграти 
роль масовика-витівника. Запропонуйте всім учасникам вечірки якусь 
гру або інше цікаве заняття. Важливо не просто запропонувати гру, 
а й організувати Гі проведения, залучити якомога більше людей. Звісно, 
спочатку вам буде дуже важко, проте перший же успіх окрилить вас, 
ви відчуете радість від спілкування з людьми. 

«Співпереживання». Під час розмови спробуйте відчути стан співрозмов-
ника, уявити, що він відчувае, спілкуючись із вами. Можна про це прямо 
його запитати: «Тобі цікаво? Ти не втомився? Може, хочеш відпочити?» 

Збудливий тип 
Головні риси. Типовий стан для збудливих — стан пригніченості 

з похмурою агресивністю по відношенню до всього зовні. У цьому стані 
збудливий підліток підозрілий, загальмований, інтелектуально-ригід-
ний. Підліток завжди схильний до афектноі запальності, імпульсивності 
й агресивності, невмотивованоі жорстокості по відношенню до білып 
слабких. Збудливі підлітки педантичні, корисливі, азартні. Прагнуть 
до влади над людьми, до гедоністичних задоволень. Тноді, підпавши 
під вплив потягу, гніву, азарту, втрачають контроль над власною по-
ведінкою. В основі всього комплексу рис збудливого типу знаходиться 
незбалансованість збудження і гальмування нервових процесів. 

Коли почуваетъся комфортно. Тепла, емоційно та інтелектуально 
насичена атмосфера в сім'і та оточенні підлітка. Задоволення розумних 
матеріальних, духовних та інтелектуальних потреб та інтересів підлітка. 
Довірлива, базована на спільних інтересах взаемодія підлітка з батьками 
та значущими дорослими. Уважне ставлення до особистості підлітка 
в поеднанні з вимогливістю, контролем його поведінки і діяльності. 
Наявність захоплень і обов'язків, що мають давати вихід накопиченій 
надлишковій психологічній енергй збудливого підлітка,— спорт, фізична 
праця, туризм тощо. Умови строго дисциплінарного режиму, де висо-
кою показною старанністю перед начальством намагаеться заволодіти 
положениям, що дае владу над іншими підлітками. 
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Обставини, що провокують конфліктогенні ситуаціі. Виховання 
в умовах жорстких взаемин, звичайно поеднаних з емоційним відтор-
гненням дитини. Інтелектуальна бідність сімейного середовища про-
вокуе розвиток у дитини збудливих рис. Збудливий тип розвиваеться на 
певному «біологічному грунті», але саме неправильне виховання в сім'і' 
провокуе прояв збудливих рис, і'х фіксацію та розвиток. 

Конфліктогенні ситуаціі: утискання інтересів і принижения власноі 
гідності підлітка; безнадзорність, протидія високому рівню вимог під-
літка; протидія інтенсивним бажанням і потягам підлітка, конфлікт, 
напружена агресивна атмосфера на уроці, а також під час будь-якоТ 
взаемодіі; необхідність швидко висловитись. 

Індивідуалъний підхід і корекція. Загальнокультурний та інтелекту-
альний розвиток; розвиток навичок спілкування та саморегуляціі. Під-
ключення підлітка до співпраці зі значущими дорослими для досягнення 
цікавоі' мети. Позиція дорослого щодо збудливого підлітка: не провоку-
вати конфліктів, враховувати його афективну вибуховість, доброзичлива, 
спокійна, стримана манера взаемодй, повага інтересів і особистоі гідності 
підлітка, вияв щироТ зацікавленості в житті і проблемах підлітка, на-
магання знайти конкретне рішення; проведения індивідуальноі бесіди 
в момент відсутності в підлітка афективного напруження; апеляція до 
свідомості, за наявності девіантноТ поведінки обговорити можливий 
збиток, дати підлітку можливість висловити свою думку. 

У навчальній діяльності — контроль і керівництво навчальною ді-
яльністю, допомога в організаціі пізнавальноі діяльності. Тренування 
стриманості, вміння вислухати вчителя і товаришів. Створення умов для 
отримання гарноТ оцінки, поетапне виконання навчальних завдань за 
зростаючим ступенем складності і забезпечення часом на і'х виконання. 
Доброзичливо аргументувати виставлення певноі оцінки. У разі недо-
статнього розвитку усного мовлення практикувати письмові відповіді. 
Не можна проводити урок у присутності збудливого підлітка в роз-
дратованій, агресивній манері, тим більше якщо вона адресована йому. 

У позакласній роботі. Доручення: повинні відповідати і'х владолюб-
ству, акуратності, прагненню чим-небудь володіти та розпоряджатися. 

Досягти позитивного ставлення оточуючих до підлітка, оскільки 
його цінують за певні якості: він цікавий співрозмовник, добра людина, 
турботливий товарищ, вірний друг. 

Навчання: самоволодінню, самоконтролю, умінню відмовитись 
від нерозумних бажань, що приносять шкоду йому та іншим; вмінню 
розуміти інших. 
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Виховні впливи: переконання на позитивному досвіді підлітка, по-
передження, натяк; ласкавий докір; пробудження гуманних почуттів, 
активізація потаемних почуттів. 

Психотехнічні в прав и 
«Виконавець бажань». Ви звикли виконувати всі своТ бажання, а те-

пер спробуйте виконувати бажання близьких, рідних вам людей, своіх 
знайомих, однокласників. Спробуйте жити відповідно до тих вимог, 
які ставлять вони, а не ви. Для початку виберіть найприемнішу для 
вас людину, намагайтеся виконувати всі и бажання без жодних умов 
з вашого боку. Якщо не вийшло, через день-два зробіть ще одну спробу 
здійснювати бажання іншоі' близькоі вам людини. Якщо ж вийшло, 
поступово збільшуйте коло людей, чиѴ бажання ви будете виконувати. 

«Іду за тобою». ГТід час діловоТ бесіди чи простоі розмови нама-
гайтеся періодично передавати ініціативу вашому співрозмовникові, 
наприклад питаючи його: «А як ви думаете? Що ви думаете з цьо-
го приводу?» Ще краще, коли ви говоритимете про те, що цікавить 
і хвилюе вашого співрозмовника. Не робіть жодних зауважень щодо 
манери спілкування вашого співрозмовника, навпаки, похваліть його. 
Але робити це слід без іроніУ, доброзичливо. 

«Споглядачі». Навчіться ставитися до всього, що з вами відбува-
еться, як вибілений сивиною східний мудрець, споглядально, тобто 
перш ніж прореагувати на слова або вчинки близьких, однокласників, 
просто людей, що вас оточують, запитайте себе: «А як би на моему 
місці вчинила мудра людина? Що б вона сказала і зробила?» При-
ймайте рішення і дійте лише після декілька хвилинних, спокійних, 
споглядальних роздумів. 

Демонстративний тип 
Головні риси. Яскраво виражений егоцентризм, постійне бажання 

бути в центрі уваги, бажання «справити враження». Якщо ця установка 
демонстрантів підкріплена загальними чи спеціальними здібностями, 
то можлива вельми продуктивна творча діяльність. Головне — притягу-
вання до себе уваги із задіюванням мотивів жалості, здивування, навіть 
неприязні з боку оточення. При цьому за демонстративною поведінкою 
як правило знаходиться прагматичне бажання до різноманітних вигра-
шів, до маніпулювання людьми. Для демонстранта характерні комуні-
кабельність, розвинута інтуУція, висока пристосовуваність до людей. 

Коли почуваеться комфортно. Ситуацп повного задоволення своіх 
потреб. Ситуацгі підвищеноі уваги до своеі' персони в членів групи та 
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значущих осіб. При цьому яскраво спостерігаеться феномен поведін-
ковоі мімікріі' — підліток поводиться в досить суворій відповідності 
з очікуванням оточуючих. Для демонстративних підлітків важливою 
е широка сфера спілкування, можливість самовираження. Якщо це 
самовираження соціально позитивно оріентоване, тоді найчастіше реа-
лізуеться нормальна лінія розвитку особистості. Необхідно відзначити, 
що найбільш комфортна ситуація для демонстранта — це перекладання 
піклування про себе на інших. 

Обставит, що провокують конфліктогенні ситуаціТ. Виховання за 
типом — кумир сім'і, виховання в умовах гіперпротекціі, виховання 
в тривожно-підозрювальній атмосфері, в атмосфері культу хвороб. Важко 
переносяться ситуацй зниження уваги до свое особи, розвінчання уявних 
чеснот і досягнень. У цих умовах підлітки дратують оточуючих своею 
самовпевненістю, високими претензіями, що проявляються у формі 
бравади, хвалькуватості, брехні, девіантноТ поведінки. У зв'язку з цим 
виникають різноманітні конфлікти, в яких підліток активно захищае свое 
Я. Іноді підліток бачить вихід у делінквентній поведінці, аж до кримі-
нальноі, але все це демонстрація: «Допоможіть мені, а то я пропаду!» 
Нестерпна для них ситуація особистоі відповідальності за трудомістке 
«непристижне» доручення — велика можливість симуляціі'. 

Індивідуалъний підхід і корекція. Створення загальних умов для розвитку 
загальних і спеціальних здібностей, наприклад заняття в театральному, 
музичному гуртку. Об'ективне ставлення до успіхів та досягнень підлітка. 
Підтримка соціально-адаптивноі поведінки і блокування спроб маніпулю-
вати людьми за допомогою істеричних реакцій (особливо тих, що пов'язаш 
зі здоров'ям). Йому потрібна не просто увага, а гіперувага. Дорослий по-
винен часто звертати увагу на підлітка, попереджуючи його поведінкові 
реакціТ. При цьому це повинна бути вибіркова увага. Дорослий підкріплюе 
своею увагою тільки позитивні поведінкові реакцй підлітка, намагаючись 
ігнорувати рецидиви демонстративності, наприклад запізнення на урок. 

У навчальній діяльності. Якщо демонстративний підліток мае труд-
нощі в навчанні, необхідно розпочати навчання з посильних завдань, 
які й гарантують успіх, потім повинен відбуватися поступовий перехід 
до складніших завдань; цей перехід обов'язково мае супроводжуватися 
заохоченням зусиль у розв'язанні складних задач. Позитивно спрацьо-
вують такі прийми: навчання в групі з однокласниками рівних чи ви-
щих можливостей; підтримка високого рівня інтенсивності навчально! 
діяльності; надання об'ективноТ інформаціі про результата. Створення 
умов для адекватно!' самооцінки. 
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У позакласній роботі. Доручення: організатор суспільно корисних 
і культурно-масових заходів у сфері своіх здібностей та інтересів. 

Досягти: наявності реальних, а не удаваних чеснот; простота та 
щирості в спілкуванні з однокласниками; він (підліток) привабливий 
для оточуючих природністю, доброзичливістю до інших. 

Навчання: самоконтролю поведінки; вмінню демонструвати своі 
позитивні якості. 

Виховні впливи: індивідуальні бесіди про дійсні умови поваги й ува-
ги оточуючих; розповідь-роздум; переконання на власному досвіді; 
пробудження гуманних почуттів; вияв засмученості; удавана байдужість, 
іронія, гра, заохочення. 

Психотехнічні в прав и 

«Флегматик». Вам не важко перевтілитися в людину іншого темпера-
менту, наприклад флегматика. Візьміть собі за правило якийсь час бути 
флегматиком. Говоріть рівним і тихим голосом, повільно і спокійно, 
обмірковуючи своі' слова. Так само стримано і поводьтеся з людьми. 
Почніть з 10 хвилин упродовж дня і доведіть цей час до 2—3 годин. 
Обов'язково проаналізуйте ті відчутт, яких ви зазнаете, спілкуючись 
із людьми в ролі флегматика. 

«Репортер». Ще одна популярна роль — репортер (спеціалізацію 
виберіть самі). А тепер спокійним і рівним голосом передавайте інфор-
мацію до редакцй. Можна це робити і письмово. Грайте роль репортера 
двічі-тричі на день, особливо тоді, коли вам захочеться розповісти про 
свое чергове видатне досягнення. 

«Попелюшка». Як би вам не було важко, але під час весело! вечірки 
або в товариській компаніТ цілу годину (краще дві, а ще краще три) 
постарайтеся сидіти збоку, мовчки спостерігаючи за всім, що відбу-
ваеться. Вас, звичайно, проситимуть узяти найактивнішу участь у за-
гальних веселощах, але пошліться на втрату «кришталевого черевичка» 
і залиштесь у тіні. При цьому поспостерігайте за присутніми. Як вони 
поводяться? Що роблять? Як розмовляють? Чи не впізнаете ви себе 
в декому з них? Коли так, то може, щось захочете змінити в собі? 

Нестійкий тип 

Головні риси. Провідна особливість цього типу — патологічна слаб-
кість волі, що особливо яскраво проявляеться в навчанні, трудовій 
діяльності, виконанні обов'язків, вимог рідних, старших, педагогів. Не-
стійкі підлітки не впевнені в собі, нерішучі, безініціативні, піддаються 
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випадковим впливам, підлеглі, залежні від лідера. Нестійкі підлітки 
виявляють настирливість і в пошуку розваг. Пливуть за течіею, при-
еднуючись до більш активних підлітків; схильні до вживання алкого-
лю, наркотиків. Самооцінка — неадекватна, не здатні до самоаналізу 
(тверезоі оцінки власних дій). Відсутня мотивація дій; до майбутнього 
байдужі; легко підпадають під вплив, ситуативно криміногенні. 

Коли почуваеться комфортно. Комфортно відчувають себе в групі 
ровесників, байдикують, схильні до безцільних розваг, а також неціле-
спрямованоі криміногенності під впливом раптових бажань, ситуацй 
тиску групи чи й лідера. У занедбаних випадках, потрапляючи в ком-
панію асоціальних ровесників, нестійкі, швидко набувають шкідли-
вих звичок і стереотипів девіантно! поведінки. Особистість нестійких 
більшою мірою залежить від безпосереднього оточення, ніж від себе 
само!'. Але нестійкий підліток досить комфортно почувае себе в умовах 
повного, але такого, що не принижуе особистості контролю з боку до-
рослих. Такі умови можуть забезпечити прийнятний рівень соціалізацй 
нестійких. 

Обставини, що провокуютъ конфліктогенні ситуаціи Виховання 
в умовах жорстких взаемин, в умовах потурання, гіперопіки, без-
контрольністі, в умовах емоційно та інтелектуально бідного сімейного 
середовища. Незважаючи на те що нестійкий тип мае явний біологічний 
грунт, значну роль у його формуванні відіграе нестача виховного впливу 
з боку батьків і близьких в ранньому дитинстві. Особливо небезпечним 
е відкуп незрілих батьків від власноі дитини іграшками, речами, роз-
вагами, відсутністю контролю. 

Нестерпні ситуацй: безконтрольність, відсутність керівництва жит-
тям підлітка і вимогливості; пригнічуюча опіка, принижуючий осо-
бистість контроль при подавлені самостійних рішень. 

Індивідуальний підхід і корекція. Насамперед необхідно ставити пер-
спективні плані на ближне й не дуже далеке майбутне, вселяти опти-
мізм у підлітка, розувірити в його почутті неповноцінності. Встановити 
повний, але такий, що не принижуе власноі гідності, контроль за 
поведінкою та діяльністю підлітка. Чітко регламентувати його урочну 
і позашкільну діяльність. Обов'язкове дотримання розпорядку дня. 
Виключити можливу появу неструктурованого і неконтрольованого 
вільного часу підлітка. Важливо організувати тісну взаемодію всіх до-
рослих, які займаються навчанням і вихованням нестійкого підлітка. 
Корисно стимулювати ініціативу підлітка, заохочувати найменші Ті 
прояви і давати йому нескладні, але різноманітні завдання. Дуже важ-
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ливо також сформувати в підлітка розуміння неминучості покарання 
за скоений вчинок. 

У навчальній діяльності учитель повинен знати нестійких підліт-
ків в «обличчя» для того, щоб виконати щодо них три обов'язкові діі 
контролю: 

• контроль початку діяльності на уроці (домашне завдання, готовність 
до роботи); 

• контроль діяльності під час уроку; 
• контроль результативності навчальноі діяльності на уроці. Одно-

часно з контролем педагог повинен надавати підлітку додаткову до-
помогу, розділяти складний матеріал на частини і давати іх за мірою 
засвоення, створювати спокійну, сприятливу для концентраціі уваги 
обстановку на уроці; давати час на виправлення помилок; оцінювати 
не тільки результат, а й старанність. 
У позакласній роботі. Доручення: нестійкому підлітку можна давати 

різноманітні завдання, але всі вони мають бути нескладні, недовго-
тривалі, супроводжуватись контролем і допомогою з боку дорослих. 
Обов'язкова регламентація дозвілля. 

Доводити, що він: вимогливий до себе та інших, хазяін свого слова, 
свідомий, дисциплінований, обов'язковий. 

Навчання: плануванню режиму життя; доведению справи до кінця, 
подоланню труднощів суб'ективного характеру, оцінюванню виникаю-
чого бажання з позицій користі і шкоди для себе та інших. 

Виховні впливи: бесіди-пояснення, попередження, обговорення 
досвіду, моральна вправа, вимога, заохочення, покарання. 

Психотехнічні вправи 

«Коли почав орати, так у сопілку не грати». Вам дуже подобаеться 
розважатися, відпочивати, дивитися телевізор тощо. Все це дуже добре, 
але спробуйте жити, користуючись принципом «Коли почав орати, так 
у сопілку не грати». Для цього дотримуйтеся правила: чергова розвага 
лише після того, як буде виконана якась конкретна справа. Отже, спо-
чатку робота, а тільки потім відпочинок. Причому чим білыпе справ, 
тим білыне розваг і часу для відпочинку. 

«Постійне хобі». Складіть перелік усіх своіх останніх захоплень, 
наприклад за один-два місяці. Проаналізуйте Тх за 5-бальною шкалою, 
визначте свій сьогоднішній інтерес до кожного захоплення. Можливо, 
всі вони цікаві для вас однаковою мірою, або якесь уже не викликае 
колишнього ентузіазму. Вам належить із усього переліку вибрати лише 
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одне захоплення, яке мае стати вашим постійним хобі на наступні 
3—5 місяців. Для вас це важке рішення, але його необхідно прийняти 
і в подальшому намагатися виконувати. Розширюйте межі вашого за-
хоплення, знаходьте нових людей, що захоплені тіею ж справою, більше 
читайте, запишіться в гурток чи в секцію. Через півроку повторіть 
аналіз, складіть перелік своіх захоплень і виберіть собі хобі. 

Частина нестійких підлітків, ставши дорослими, поповнюе ряди 
алкоголиків. 

Конформний тип 

Головні риси. Гол овна риса цього типу — постійна готовність підко-
ритися голосу білыиості, думці групи на противагу незалежності й само-
стійності. Подібні підлітки можуть добре вчитися, одержати вищу освіту 
й за певних умов успішно працювати. Але ці люди «пливуть за течіею», 
сліпо підкоряються своему середовищу. За них думае й діе суспільство, 
удосконалювання в них обмежуеться наслідуванням. Іхня головна 
якість, головне життеве правило — жити, «як усі», думати, чинити, «як 
всі», намагатися, щоб усе в них було, «як у всіх» — від одягу й домаш-
ньоТ обстановки до світогляду й суджень з животрепетних питань. Але 
під «всіма» завжди маеться на увазі звичне безпосередне оточення. Від 
нього вони не хочуть ні в чому відстати, але й не люблять виділятися. 
Прагнучи завжди бути у відповідності зі своТм оточенням, вони зовсім 
не можуть йому протистояти. Тому конформна особистість — повністю 
продукт свого мікросередовища. У гарному оточенні — це непогані люди 
й старанні працівники. Але, потрапивши в дурне середовище, вони 
поступово засвоюють всі його звичаТ й звички, манери й поводження, 
як би це не суперечило всьому тому, що було раніше в іхньому житті, 
і як би згубно не було. 

Тому конформні підлітки «за компанію» легко спиваються, можуть 
потрапити до асоціальних компаній і бути утягненими до групових 
правопорушень. 

Комфортність сполучаеться з разючою некритичністю. Усе, що го-
вориться у звичному для них оточенні, усе, що вони довідаються через 
звичний для них канал інформаціТ,— це для них і е істина. I якщо через 
цей же канал починають надходити відомості, що явно не відповідають 
дійсності, вони, як і раніше, довго приймають іх за чисту монету. 

Консерватори по натурі, вони в душі не люблять нового, не люблять 
змін, тому що вони не можуть до них швидко пристосуватися, важко 
освоюються в новій ситуаціі. Таким особистостям властиві недовіра 
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й насторожене відношення до незнайомців. Вони — неініціативні. 
Можуть досягати гарних резулвтатів, аби тільки робота не вимагала по-
стійноі* особисто! ініціативи. Якщо саме цього від них вимагае ситуація, 
вони зриваються в будь-якій найбільш незначній роботі й витримують 
набагато більш напружену роботу, якщо вона чітко регламентована, 
якщо заздалегідь відомо, що і як треба робити. 

Коли почуваеться комфортно. Конформні підлітки дуже дорожать 
своім місцем у звичній групі однолітків, стабільністю ціеі' групи, ста-
лістю оточення. Вони не схильні змінювати зі свое! ініціативи одну 
групу на іншу. 

Провокуючі чинники і конфліктогенні ситуаціи Пере!зд на інше місце 
проживания, зміна школи — для них великий струс. Нерідко вирішаль-
ним фактором у виборі навчального закладу після 9 класу е те, куди йде 
білыиість товаришів; неможливість випливати за «всіма» сприймаеться 
як психічна травма. Але одна з найважчих психічних травм, що, очевид-
но, для них існуе,— це коли звична підліткова група чомусь виганяе іх. 
Позбавлені власно! ініціативи, конформні підлітки легко можуть бути 
утягнені в алкогольні компані!, у групові правопорушення, підбиті на 
втечу з дому або науськані на розправу з чужинцями. 

Індивідуальний підхід і корекція. Насамперед необхідно ставити пер-
спективы плані на ближне та не дуже далеке майбутне, вселяти опти-
мізм у підлітка, переконати в помилковості думки про неповноцінність. 
Підвищувати самооцінку, тому що усі проблеми конформного підлітка 
в його психічній слабкості, неспроможності «держати форму». 

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ 

На життя можна дивитися як на ряд щаблів, які треба подолати. 
I долаючи кожен, ми чомусь учимося. Фактично, не засвоівши одніе! 
науки, ми не перейдемо успішно на наступний щабель, а у важкі хви-
лини, у стресових станах ми будемо спускатися саме на той, котрий 
ми пропустили, або проходження якого збіглося із психотравмуючою 
ситуаціею в нашому житті. 

На одній з перших сходинок нам (до 1 року) покладено відчути 
незмінну, віддану любов і турботу. Звичайно головну роль у цей період 
грае мати. I якщо мати не зуміе піклуватися про нас як потрібно, ми 
не навчимося піклуватися про інших і не зможемо з належною довірою 
ставитися до навколишніх і світу взагалі. Якщо мати не наситить нас до-
брими, ніжними почуттями, поруч із ближніми ми будемо неуками. Чому 
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«неуками»? Відомо, що наука часто засвоюеться неусвідомлено. Особливо 
в дитячому віці, коли навчання зводиться в основному до копіювання, 
до наслідування оточуючих і насамперед батьків. Тому, не покажи вони 
нам прикладу, пізніше нам буде важко даватися спілкування. 

На наступноій сходинці нам поруч із батьківською любов'ю необ-
хідний контроль (від 2 до 3 років). На цій сходинці особливо важливий 
внесок батька. 

Чому ми вчимося завдяки батькові? Самодисципліні. Самоконтро-
лю. Волі. Без самодисципліни ми не зуміемо прийняти владу як таку. 
Нас буде обурювати будь-який Гі прояв і навіть думка про іі необхідність. 
Крім того, потрап ми самі в положения, що вимагае прояву влади, ми 
розгубимося, «зависнемо» між звичною нам м'якістю, нерішучістю й не-
сподіваною необхідністю діяти жорстко, щоб на ділі щось довести. 

А от якщо батьки проявляли владу люблячи, але твердо, тоді лю-
дина, ставши дорослою, може приймати рішення з огляду на інтереси 
всіх і дотримуватися своТх рішень, втім, вона також здатна і міняти іх, 
якщо виявиться, що рішення помилкові. 

На сходинці, що ми долаемо з 3 до 4,5 років, у нас пробуджуеться 
тяга до незалежності. 

Для успішного подолання наступноТ сходинки розвитку нам необхід-
ні брати, сестри або друзі, щоб грати й дізнаватися, що таке «ділитися», 
як із честю вийти з життевоі плутанини, коли дражнять, іноді — «не 
водитися», щоб навчитися постояти за себе, й так далі. Сдині або 
старші діти в сім'і, які кілька років не знають суперництва, часто не 
засвоюють цих уроків і пізніше стикаються із труднощами. 

Тим, хто був був единою дитиною й, звичайно ж, перескочив цей 
щабель, знайома ситуація, коли й друзів свого віку мало, і в школі 
здорово задирають. 

Потім іде щабель, коли відбуваеться дізнавання про протилежну 
стать. Діти, позбавлені таких знань, наприклад дівчинка, що виросла 
без батька або братів, або хлопчик, що провів отрочні роки в інтернаті 
з роздільним навчанням, будуть відчувати непевність, спілкуючись із 
протилежною статтю. Дівчата для таких хлопців — це істоти з іншоі 
галактики. Недолік спілкування з іншою статтю в дитинстві приведе 
не тільки до страху й незручності в спілкуванні, але й до необгрунто-
ваних очікувань. 

Наступний щабель — здобуття незалежності від батьків, а цю на-
уку не можна засвоУти, не довідавшись у юні роки, чим живе компа-
нія ваших однолітків. Ті, кому не довелося набути подібного досвіду, 
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звичайно міцно чіпляються за батьків. Але навіть одружившись, вони 
перетворюють на «батька» чоловіка або дружину й «прилипають» до 
них, замість того, щоб завести коло друзів своеі ж статі, звідки можна 
черпати підтримку. 

Кожен щабель припускав свою науку Ну а якщо пропустимо схо-
динку? На все життя забезпечені проблемою у відповідних обставинах? 
Не обов'язково. Завжди можете «підтягтися» пізніше, здобувши до-
свід, близький тому, якого не засвоіли вчасно. Той, хто рано втратив 
батька, буде шукати йому заміну в дядьку, учителі, у тренері, у шефі 
на службі — у тім, у кому побачить особистий інтерес до себе, подобу 
батьківськоі' участі. 

Чому ж у деяких з нас, незважаючи на засвоення пропущеного уроку, 
усе-таки бувають проблеми? А тому, що існуе «прихована» сходинка. 
Як дитина вчиться приховувати емоціТ, наприклад гнів? У нормальній 
здоровій сім'і кожен часом бувае сердитий, що не вважаеться жахли-
вим злочином. Дитині дозволять трохи позлитися. Дитина засвоіть, що 
гнів — природна емоція, що вона припустима й не веде до каральних 
мір з боку батьків. Якщо в сім'Т саме так — без зайвоі суворості — при-
ймають гнів, дитина, не побоюючись, навчиться виражати цю емоцію 
й за підтримкою старших справлятися з нею відповідно до соціальних 
норм поведінки. 

Виховання — творчість дорослих, в основі якого лежить наука — ві-
кова й дитяча психологія. Відомо що все мае своУ причини, у тому числі 
й негативні явища в поведінці дитини. 

Соціальна ситуація розвитку, що відповідае тому або іншому віку, 
виробляеться в ході історичного розвитку суспільства. Так само, як 
культура в цілому, вона не вибираеться дитиною, а приймаеться нею. 
Однак у кожному окремому випадку вона мае свою специфіку, що за-
лежить від тих конкретних відносин, які складаються в даноі дитини 
з оточуючими (батьками, учителями, однолітками). 

Багато хто з дорослих уявляе собі процес дорослішання дитини як 
рівномірний поступальний рух. У дійсності ж подібні поступові зміни 
характерні тільки для так званих стабільних періодів. На «стиках» між 
цими періодами розвиток іде наче різкими ривками, круто звертаю-
чи то в одну, то в іншу сторону. Загальний зміст цих метань дитини 
складаеться в пошуку свого нового місця в дорослому світі. Психічний 
розвиток — це чергуванні стабільних і кризових періодів. 

Особливе значения для педагога мають кризові періоди розвитку, 
коли відбуваеться корінна зміна всіеі соціальноі ситуаціі розвитку 
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дитини, виникнення нового типу відносин, зміна одного виду діяль-
ності іншим. (Так, провідною діяльністю в ранньому віці е предметна, 
у дошкільному — ігрова, у молодшому шкільному — навчальна, у під-
літковому — діяльність у міжособистісному спілкуванні.) 

Найбільш часто вчителі зіштовхуються з добре відомими в психологіі 
проблемами в період вікових криз. Характерні для кризових періодів 
стрімке дорослішання дитини й боротьба за самостійність викликають 
у дорослих найрізноманітніші побоювання. Зіштовхнувшись із раптовою 
зміною в поведінці дитини, вони далеко не завжди правильно вибирають 
лінію поводження. У підсумку проблеми загострюються. 

На різних етапах розвитку особистості можна виділити ряд харак-
терних вікових рис. 

Молодший шкільний вік. Найбільш істотними рисами можна вважати 
відносну перевагу біологічних компонентів особистості над соціально 
набутими в процесі індивідуального життя. Тому темперамент, потяги, 
елементарні потреби, нижчі емоціі просто лізуть із них і нічого із цим не 
поробиш. Звідси ситуативний характер мотиваціі поводження, слабість 
вольових затримок, підвищена сугестивність, незрілість самосвідомості. 
На жаль, учителі нерідко забувають про такі повсякденні причини не-
успішності й відхилень у поведінці, як фізичні страждання (голод, спрага, 
біль і т. д.). Шукаемо якісь особливі, «наукові» джерела цього явища, 
ігноруючи ту інформацію, що найбільш доступна й інформативна. 

Істотний момент психологи особистості дитини в цьому періоді — 
виражена егоТстична установка при недостатньо розвинених суспільній 
свідомості й почутті колективізму. 

У віці від 6 до 11 років діти також розвивають численні навички 
й уміння в школі, вдома й серед своіх однолітків. Відповідно до теоріТ 
Еріксона, почуття «Я» значно збагачуеться при реалістичному росту 
компетенціТ дитини в різних областях. Все більшого значения набувае 
порівняння себе з однолітками. У цей період особливо сильну шкоду 
наносить негативне оцінювання себе в порівнянні з іншими. У ре-
зультат! успішного проходження цього періоду в дитини виробляеться 
працьовитість, неуспішного — почуття неповноцінності. 

Середній шкільний вік. У цих дітей, як показують дослідження, спо-
стерігаються кризові явища в самоусвідомленні, нестала рівновага між 
емоційними й інтелектуальними компонентами особистості. Для них 
характерні: підвищена ранимість, зниження рівня самоповаги, непев-
ність у своТй позиціі, загострене самолюбство, відносна схильність до 
«застрягання» на негативних переживаниях, що зачіпають самолюбство. 
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Отроцтво. На нього завжди дивилися як на період «бурі й натиску» 
період «тектонічних» зрушень й емоційних розламів душі. 

Те, як підліток справляеться зі стресами, викликаними метамор-
фозами тіла й новими соціальними ролями, визначаеться умовами 
й результатами розвитку іхньоі особистості в попередні періоди, успіш-
ністю рішенням питань: «Чи можу я керувати власною поведінкою?» 
«Чи можу я стати незалежним від батьків і досліджувати границі своіх 
можливостей?», «Чи можу я стати настільки розумним і вмілим, щоб 
вижити й пристосуватися до світу?». Але успішність наступного життя 
багато в чому залежить від умов і здатності особистості пройти один із 
найбільш складних періодів — підлітковий, від адекватності відповіді на 
питания «Хто я? Які моУ переконання, погляди й позиціТ?» I результат 
успіху — це прийняття себе, повага до себе. А результат невдалого про-
ходження періоду отроцтва — це почуття неповноцінності, самітності, 
депресй і як наслідок відхід від реальності, відсутність можливостей, 
неясність цілей, невизначеність очікувань. 

Тому про підлітковий період поговоримо докладніше. 
Як це не парадоксально, але під час підлітковоі кризи з'являються 

поведінкові прояви, що нагадують трирічну дитину й не типові для всього 
проміжного періоду розвитку дошкільних і молодшого шкільного віків. 
Це не випадкова подібність. У період підлітковоі кризи, як й у трирічному 
віці, дитина намагаеться зрівнятися в правах з дорослими. Тоді, пере-
живши кризу трьох років і зрозумівши, що вона поки ще не в усьому 
здатна уподібнитися власним батькам,— вона знаходить вихід у грі. Вона 
немовби сказала собі: «Якщо вже не виходить бути дорослою насправді, 
то обмежуся тим, що буду дорослою нароком». Пізніше прийшло усвідом-
лення того, що единий шлях, що дозволяе дійсно стати дорослим,— це 
навчання, оволодіння знаниями, якими володіють дорослі й не володіють 
діти. Під цим знаком проходить молодший шкільний вік. 

I от дитина стае підлітком. Вона уже навчився читати, писати, 
рахувати — опанувала основні премудрості, які раніше становили пере-
вагу дорослих. I головне, вона майже зрівнялася з дорослими за рівнем 
загального розумового розвитку. Звичайно, іи ще не вистачае житте-
вого досвіду, и судження надто прямолінійні й відповідають, скоріше, 
деякому ідеалу, ніж життевій реальность Однак сама вона цього не 
усвідомлюе. А добре розвинене логічне мислення дозволяе іи бачити 
протиріччя в міркуваннях дорослих. Вони ж, як і раніше, вважають ій 
дитиною-нетямою й продовжують тримати за шкільною партою, як 
першокласника. Внаслідок цього виникае негативізм. 
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Негативізм е природноі формою боротьби дитини з обмеженнями. 
Так званий пасивний негативізм — це відмова від виконання розпоря-
джень, що порушують симетричність відносин з дорослими. Активний 
негативізм — здійснення дій, що прямо протилежні тим, яких вимагае 
дорослий. Він е ще білыи вираженою формою ствердження своеі' рів-
ності з дорослим. В активно негативістичній поведінці відтворюеться 
найважливіша функція дорослого: ухвалення рішення, вироблення 
наміру. Воно будуеться найпростішим з можливих способів: шляхом 
створення точного негатива стосовно рішення дорослого. В узагальненій 
формі такий спосіб діі може бути представлений як «завжди чинити 
всупереч распоряжениям, що віддаються». Самостійність негативістична 
поведінка чисто формальна, абстрактна. 

Фактичним автором наміру залишаеться дорослий, а дитина лише 
«перекладае» його, заміняючи всі плюси на мінуси, а мінуси на плюси. 

У підлітковому віці сприйняття дитини дорослими дуже сильно 
відрізняеться від й самосприйняття. Дорослі недооцінюють рівень й 
психологічноі зрілості, сама вона його переоцінюе. Тому не дивно, 
що вона жагуче бореться за своТ «дорослі» права. Положения підлітків 
ускладнюеться тим, що в сучасному суспільстві відсутній який-небудь 
соціальний інститут, що дозволив би і'м реалізувати свою спрямова-
ність на повноцінне входження в дорослий мир наприклад, як це було 
в часи натурального господарювання. В 12—14 років у підлітка було 
багато можливостей показати себе «як дорослого». Школа не надае 
такоУ можливості. Вона адекватна молодшому шкільному віку, у якому 
провідною діяльністю е навчальна. Підліткові ж необхідна «арена» для 
розгортання його соціальноі' активності. 

Рекомендацй для батьків підлітків відповідають тому ж загальному 
напряму, що й для батьків трирічних дітей. Необхідно усвідомити, що 
іхня дитина стала вже майже дорослою. А це значить, що вона повинна 
зайняти в сім'і* нове положения, значно більш рівноправне, ніж раніше. 
У неТ повинні з 'явитися й нові права, й нові обов'язки. 

Головне право — це право розпоряджатися собою, воно вимагае 
високоі відповідальності, а відповідальність і зароджуеться, і прояв-
л я е м с я в сумлінному виконанні своіх обов'язків. 

Дотримуючись звичноі' схеми, батьки часто намагаються нав'яза-
ти дитині обов'язки, «замкнуті» на ній самій: прибирания нею свое'! 
кімнати, сумлінне навчання й ін. Однак подібні вимоги звичайно ви-
кликають у підлітків роздратування, тому що вони прагнуть до само-
стійноі організацй власного життя й саме в цьому найменш схильні 
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додержуватися вимог дорослих. Як правило значно меншу протидію 
в підлітків викликають обов'язки, що пов'язані з життям сім'! в цілому, 
наприклад прибирания не свое!', а спільно"! кімнати, покупка продуктів 
для всіе! сім'! й т. п. 

Що стосуеться прав, то тут на першому місці стоіть право розпо-
ряджатися своім часом (зрозуміло, у межах розумних обмежень, що 
заздалегідь погоджені з батьками). Нерідко дитина цього віку розглядае 
як зазіхання на свою волю прагнення батьків регулярно одержувати 
вичерпний звіт про Г! справи, взаемини й переживания. Підліток мае 
право на свое «приватне життя», непідзвітне дорослим. Якщо вони 
будуть надто наполегливо допитування про и справи, це приведе тільки 
до того, що вона почне Іх обманювати. 

ВНУТРІШНІЙ СТАН «ВАЖКОТ» ДИТИНИ 

Це насамперед бажання не чути дорослого, утома — лінь. Це по-
чуття, що «тебе рвуть по шматочках», постійно «шикують», заганяють 
ціпком на роботу злі й нерозуміючі дорослі. 

Завдання педагога — запобігти закріпленню ситуативного неспри-
ятливого стану дитини й перевести його в негативну якість особистості 
(злості — у злостивість, ліні — у лінощі й т. д.). Небезпечно, що, ви-
никнувши як спосіб відповіді дитини на негативні ситуативні впливи, 
ці психологічні новотвори поступово знаходять власну логіку розвитку. 
Іхне становления тривае й при відсутності умов, що іх викликали. 

Згодом сама особистість починае створювати агресивне середо-
вище, тобто постійно провокуе оточення на роздратування, суворе по-
водження з нею, щоб у не! з 'явилися рідні й до болю знайомі — злість 
й апатія. 

Дитина створюе атмосферу, що сприяе домінуванню негативних 
якостей в особистісній системі, що приводять до подальшого перекру-
чування «форми особистості», використовуючи психологічний захист 
«проективна ідентифікація». 

Щирі мотиви негативного переживания (агресивно! або апатично! 
поведінки) недоступні самосвідомості дитини, як, втім, і людині взагалі. 
Немае безцільнішого заняття, ніж чекати від не! пояснения, чому вона 
вчинила погано й не захотіла вчинити добре. Доцільність негативно! 
поведінки, Г! мотиви доступні розумінню лише сторонньо! людини, що 
вміе аналізувати стан за непрямими ознаками і власними спостережен-
нями. Тому дуже важливі адекватне сприйняття педагогом даного стану 
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дитини в конкретній ситуаціі. Труднощі полягають у тому, що людині 
легше усвідомити сво! діі, ніж стан, що проживаеться. 

МЕТОДИКИ ВПЛИВУ 

Багатовікова практика відкрила безліч способів впливу, які вико-
ристовуються з метою формування особистості. Вплив завжди включав 
сполучення соціально-оріентаційного й індивідуально-оріентаційного 
підходів. Переважне використання того або іншого способу залежить 
від мети формування особистості. 

Якщо ми хочемо виховати законослухняну або просто слухняну, 
готову (завжди готову) до виконання встановлених соціальних норм 
особистість, то треба переважно використовувати соціально-оріента-
ційні способи впливу. Це: наказ, команда, погроза, попередження, 
осудження, критика, ярлики, дражніння, допит, повчання, наставляння, 
проповідь, мораль і т. д. Але тоді створюються труднощі в спілкуванні, 
відбуваеться придушення «Я» дитини й гноблення й ініціативи. 

Використання індивідуально-оріентаційних способів впливу сти-
мулюе й формуе самостійність, упевненість і відповідальність дітей. 
До них відносяться: прохання, рада, довірча бесіда, акцент на достоин-
ствах, симпатія, проекція результату, уміння встати на позицію іншого, 
спільне обговорення ситуаціі на рівних, покладання повноважень, 
зосередження на результаті діяльності. 

Не існуе універсальних видів і способів впливу. Тільки знания 
педагогом дітей, з якими він працюе, дозволяе йому оріентуватися 
й відбирати ті способи педагогічного впливу, які найбільш адекватні 
в конкретній унікальній ситуацй розвитку школяра. 

Отже, 10 способів соціально-оріентаційного впливу 
1. «Наказ» (розпорядження, команда). Припускае пошук за дитину 

можливих варіантів виходу із ситуацй. Можна бути як завгодно ласкавим 
з дитиною, жартувати з нею, грати, але, коли виникае потреба, треба 
вміти розпорядитися коротко, один раз, розпорядитися з таким видом 
й у такому тоні, щоб ні у вас, ні в дитини не було сумнівів у правиль-
ное^ розпорядження, у неминучості його виконання. 

У разі якщо постійно при впливі використовуеться наказ («Роби 
так, а не інакше...»), не виховуеться самостійність, активність, розви-
ваеться непевність, дитині важко оріентуватися в житті, вона швидше 
може потрапити під вплив іншо! людини. Для не! характерні такі риси, 
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як пристосовність, тривожність, надмірна ретельність, комфортність, 
соціальна пасивність. Дорослі не намагаються зрозуміти й прийняти 
підлітка, іхне поводження й ставлення до нього залежать від сформо-
ваних обставин у цей момент. 

2. «Рішення». Як і наказ, не допускае прояву самостійності дитиною. 
Це постанова, що не припускав іншоТ точки зору («Завтра обов'язково 
скажи, що...»). Вона нерідко підноситься в категоричній й ультимативній 
формі. У результаті педагог намагаеться сформувати у вихованців звичку 
безумовно! й постійно! слухняності, бездумно! довіри. При високій час-
тот! використання цього соціально виправданого способу розвиваються 
несамостійність, залежність, покірність, а іноді й протест. 

3. «Допит». Часто дорослі, намагаючись довідатися що-небудь у ре-
зультат! посилених розпитів, з'ясувань, пошуків, діють у далекій від 
дитини логіці, задають такі питания, про відповіді на які вона й не 
може здогадатися. 

Приведемо приклад: першокласник спізнився на урок і ввійшов 
у клас переляканий. Педагог, подивившись питально, переривае урок 
і влаштовуе допит: «Де ти був? Чому спізнився в школу? Хіба ти не зна-
еш...» Учень, намагаючись уникнути покарання, починае придумувати, 
складати різні історй. Поступово розвиваються скритність, облудність, 
замкнутість, догідництво, боягузтво, а часто неприйняття й протест 
проти дріб'язкового нагляду. 

Названа група соціально виправданих способів (наказ, рішення, 
допит) засновані на придушенні особистості, створенні й зміцненні 
авторитарних відносин. 3 погляду вирішення дитячих проблем всю 
відповідальність за них покладають на себе дорослі, і самі вирішують 
за дитину життеві питания. 

4. «Критика». Припускав негативне судження («Ти поганий як осо-
бистість, у тебе не вийде...»), вказівка недоліків з метою дати оцінку 
(«Ти неуважний і наступну роботу не виконаеш!»), породжуе в дитини 
тривожність. Об'ективна критика важлива, але варто враховувати, що 
людина змінюеться щомиті. У кожного з нас е сво! позитивні й негативні 
риси, сво! достошства й недоліки. Якщо педагог говорить учневі, що не 
виконав доручення: «Ти ледар!», то оцінюе його як людину, користуючись 
тільки картиною поведінки. Якщо ми не враховуемо, що «людина» й «по-
ведінка» не ідентичні поняття і оцінюемо особистість тільки за и зовніш-
німи проявами, тоді не зможемо створити умов для Г! перетворення. 

5. «Ярлик». Шаблонова, стандартна, звичайно негативна, дуже ко-
ротка характеристика, оцінка кого-небудь, чого-небудь («Добре, пане 
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всезнайко...»). Використання ярликів викликае опір, відторгнення, 
відчуження від значимо! людини, неадекватну самооцінку, а згодом 
примирения, байдужність або агресивніість, що дитина обов'язково 
переносить на іншу людину. 

Діти прагнуть відповідати тим очікуванням, які з ними пов'язують. 
Якщо за підлітком закріплюеться репутація ледаря, боягуза, вискочки, 
то із упевненістю можна затверджувати, що він таким дійсно стане. Заду-
маемося над ситуаціею такого порядку. Хлопчикові, що ість неакуратно, 
говорять: «Ти що — порося?» На це звучить відповідь: «Я — порося!», 
він тепер навмисно неохайно ість. I спочатку це маска, що одягаеться 
перед тими, хто кривдить, потім ця маска приростае. 

6. «Погроза». Придушення, намір дорослого покарати дитини у ви-
падку неслухняності («Якщо ти, то я тебе...»). Постійне використання 
погрози у виховному впливі розвивае страх і занепокоення, очікування 
якоі-небудь неприемності або лиха. У результаті сильні натури озло-
бляються або замикаються, пристосовуються, а слабкі — «ламаються». 
Особливо це небезпечно для слабких типів. 

7. «Мораль». За всіх часів мудре наставляння старшого було не-
від'емною частиною всього процесу виховання. Постійними моралями 
й нотаціями («У твоему віці я...») викликаеться опір, роздратування 
й байдужність, виховуються «протестанта», скептики, циніки й демагоги. 

8. «Відхід від вирішення проблем». Відволікаючи увагу дитини від 
розв'язання питань, що виникли («Мені б не хотілося говорити на цю 
тему...»), ми заспокоюемо и, ведемо від дитячих труднощів. Дитина за-
лишаеться один на один зі своіми проблемами. Розвиваються непевність 
у собі, інфантильність, безпорадність, виникае почуття безвихідності, 
а згодом — відчуження. Якщо и питания нецікаві найближчим людям 
(батькам, педагогові), виходить, дитина вважае, що Гі не люблять і вона 
нікому не потрібна. Тоді вона намагаеться знайти відповідь за межами 
сім'і й школи — у товаристві однолітків, нерідко потрапляючи під 
вплив білыи сильних. Дорослі не дають дитині прикладу вирішення 
складного, на и погляд, завдання, а самостійно вона ще не здатна його 
розв'язати, тому розвиваеться звичка уникати розв'язання складних 
життевих проблем, приймати чуже готове рішення, не відповідаючи 
за його наслідки. 

9. «Гіперопіка». Надмірне, постійне й дріб'язкове спостереження, 
допомога, а іноді й керівництво дитиною. Дорослі переважно викорис-
тають такі методи виховного впливу, як умовляння, підкуп, запобіган-
ня («Я за тебе...», «Ти вже утомився!»). Згодом дитині важко виявити 
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свою самостійність, ініціативність, активність, тому що завжди все 
вирішували за неі, і все було тільки для неі. Зайво піклуючись, дорос-
лі намагаються виховати любов до себе й почуття подяки за виявлені 
турботу й увагу й бувають дуже здивоваиі, коли виростае лицемір, 
тихоня, пристосованець або егоТст, коли розвиваються такі якості, як 
інфантильність і безпорадність. 

10. «Акцент на особистому успіху». Використовуеться дорослими 
з недостатнім рівнем відповідальності відносно майбутнього, коли 
дитині нав'язуеться уявлення про себе як самодостатню цінність: «Ти 
краще за всіх!» При цьому акцентуеться увага не на результаті ді-
яльності («Як добре ти виконав цю роботу!»), а на особистому успіху 
дитини (оцінюеться особистість). Найменші примхи задовольняються 
негайно, бажання предугадуються, немае обмежень, режиму, дисциплі-
ни, поняття «не можна». При виховному впливі використаються такі 
методи, як захвалювання, запобігання, потурання, протиставлення 
іншим, вихваляння себе. Дитина не привчаеться розуміти інтереси 
інших, не переносить найменших позбавлень, агресивно сприймае 
будь-які перешкоди. Вона розгальмована, нестійка, для неУ характерні 
вседозволеність, егоцентризм. Такий суб'ект росте хвильком, кар'ерис-
том, пристосованцем, лицеміром. У класі йому важко, тому що життя 
й однолітки негайно все ставлять на своі місця. Езопова дитина зазнае 
невдачі. Ніхто не визнае и принцом, кумиром, і вона закономірно при-
речена на крах і самітність, потрапляе в розряд знедолених. У цьому 
випадку вирішення проблем дитини не відбуваеться: акцент робиться 
на особистому успіху, а не на УУ діях і вчинках. Дорослі перебувають як 
би «над проблемою», не вникають у Гі суть. 

10 особистісно-оріентаційних способів впливу 

1. «Прохання» (замість «наказу»). Форма, що закріпилася в загаль-
нолюдській культурі як універсальна, котру використовують батьки 
й адміністратори, друзі й незнайомі, начальники й підлеглі. Дана форма 
розрахована на деяку міру активності суб'екта. Коли говорять: «Прошу 
вас...», «Будь ласка, сходи...», «Не могли б ви...» — то передбачаеться, 
що суб'ект самостійно вирішуе, чи хоче він, виконае прохання або 
відмовить, тому що в самій формі закладений шанс на відмову. Наказ 
такого шансу не дае (хоча не виключаеться така приховано агресивна 
інтонація, що вже кращим е щирий соціально оріентований підхід. 
Прикладів й у вас, і в мене багато). 
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2. «Рада» (замість «рішення»). Форма, що дозволяе педагогові вказа-
ти на якийсь спосіб поведінки, що здаеться йому прийнятним у даній 
ситуаціі, але не зобов'язуе вихованця виконувати те, що здаеться йому 
найкращим рішенням. Рада надае дитині можливість бути самостійнею 
і зіставляти індивідуальний вибір із соціальним приписанням. «Я б 
вам иорадив...», «Я думаю, що...»), «От тобі порада досвідченоі люди-
ни...» — такі слова сприяють тому, що вихованець осмислюе велику 
кількість варіантів поведінки. 

3. «Довірча бесіда» (замість «допиту»). Обмін думками, побудований 
на довірі одне до одного, прихиляе до відвертості й дозволяе педагогові 
зрозуміти психічний стан дитини й надати іи діеву допомогу. Втім, до-
помога вже зроблена тим, що вихованець зміг виразити себе, висловити 
себе для себе. «Могли б ви розкрити причину вашого вчинку, якщо це 
не е таемницею...», «Чи можу я тобі...» — такого роду звертання допо-
магае школяреві усвідомити те, що відбулося, а виходить, додамо ми, 
ще раз виступити в ролі суб'екта власноУ поведінки. 

4. «Акцент на достоТнствах» (замість «критики»). Підкреслення в ході 
спілкування з учнем позитивних сторін його поведінки або характеру 
вселяе в нього впевненість, надае сміливості в починанні справи, у ви-
словленні власних суджень, прояві своіх відносин. «Ти такий праце-
здатний...», «При твоУй акуратності...», «Ваш тонкий смак дозволяе...», 
«Мені найбільше в тобі подобаеться...» — подібного роду оцінки педа-
гога зводять вихованця на п'едестал, тепер йому «е що втрачати» і він 
додае максимум можливих зусиль, щоб зберегти свое реноме. 

5. «Симпатія», що виявляеться відкрито (замість «ярлика»), ініціюе 
доброзичливість школяра, офарблюе взаемодію з ним у теплі психологіч-
ні тони, а виходить, розкріпачуе його й тим самим розкривае всі ресурси 
особистості. «Я радий тебе бачити...», «Мені приемна бесіда з вами...», 
«Я люблю працювати з вашою групою...», «Будь ласка...» — такі слова 
(зауважимо Ух часто боіться вимовляти вчитель, помилково очікуючи 
на недисциплінованість як реакцію на виявлену симпатію) зміцнюють 
узи педагога й дітей, заспокоюють Ух, знімають тривожність. 

6. «Проекція результату» (замість «погрози»). Описана картина пе-
редбачених подій, які неодмінно підуть слідом за здійсненням того, 
що збираеться зробити вихованець, покладае на нього відповідаль-
ність, розвивае здатність до передбачення наслідків учинку. «Якщо 
ти... то потім тобі...», «Якщо так, то тоді...». «Якщо ви... то вам дове-
деться...» — припущення педагога ставлять учнів перед вибором, і вони 
змушені зробити цей вибір, щоб потім усвідомлювати себе суб'ектами 
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всього, що трапиться, і не переютадати відповідальність на дорослих. 
А ще краще «Якщо ти...— то як ти думает потім, тобі...», «Якщо так, 
то тоді... як ти припускает.. .». 

7. «Стати на позицію вихованця» (замість «моралі») — значить зро-
зуміти рушійні причини поведінки, відчути стан дитини, прожити 
логічні виправдання поведінкового вибору. «Мені теж доводилося...», 
«Будь я на вашому місці...», «Я раніше теж думав, що...» — така форма 
впливу підкреслюе едність людей, загальне в Тхніх долях, подібність 
іхніх переживань, і це породжуе співдружність між дітьми й педагогом, 
дистанція зменшуеться, рівні взаемин вирівнюються. 

8. «Обговорення на рівннх» (замість «відходу від внрішення проблем 
дитини»). Спільне осмислення ситуацй («Давайте разом...»), обмін дум-
ками про и результат («Подумаемо, чим це може закінчитися...»), обмін 
інформаціею про стан у зв'язку із тим, що сталося («Як ви себе почу-
ваете...»), допомагае учневі відчути себе захищеним, увірувати в те, що 
педагог завжди поруч і готовий допомогти в складних обставинах. 

9. «Покладання повноважень» (замість «гіперопіки»). Надання під-
літкові прав й обов'язюв, що випливають із них, виділення індивіду-
альних особливостей особистості вихованця, що дозволяють надати 
йому ці права, розвивають ініціативу й творчі потенціі особистості, 
що формуеться, і підвищують міру його активноТ взаемодй зі світом, 
а пізніше — міру його відповідальності за хід поточних подій у школі. 
«Ви маете право...», «Тепер ви одержуете право...», «Скористайся своім 
правом...» або «Я не можу позбавити тебе твоТх прав...», «Це твое... 
і тільки ти можеш прийняти остаточне рішення цього питания» — все 
це викликае в дитини відчуття своеі' значимості, ролі свого «Я» у спо-
соб! організаціі шкільного життя й в особистому житті. 

10. «Акцент на результаті діяльності» (замість «акценту на особистому 
успіху»). Характеристика об'ективного результату проробленоТ робота 
розвивае ділову спрямованість, підготовляе високі вимоги до власноі 
діяльності й прагнення до одержання високоі' якості будь-якого виду 
роботи вихованця, а в підсумку формуе здатність до саморегулювання, 
самоконтролю й самообмеження, що немаловажно для особистості су-
часного суспільства — «Ми (ти) сьогодні добре потрудилися», «...багато 
встигли», «Як добре вийшло!» 

Нижче наведені способи перевиховання, що були представлені на 
конференціТ в Ростові-на-Дону для роботи з підлітками із залежністю 
(нікотиновою, пивною й ін.). 
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Способи перевиховання 

Методи 
перевиховання 

Призначення 
Конкретні способи 

й прийоми 

Переконання Корінна зміна виправду-
вальних мотивів неправиль-
ного поводження, форму-
вання соціально цінних 

Суспільна думка, пере-
конання словом, справою, 
прикладом, створення со-
ціально цінного індивіду-
ального життевого досвіду 

Переучування Усунення негативних зви-
чок, нездорових потреб, 
неправильних дій. Зміна 
життевого досвіду 

Заборона, контроль, пере-
вірка виконання вимог, 
включения в активну со-
ціально цінну діяльність, 
підтримка позитивних про-
явів 

«Вибух» Руйнування негативних 
якостей, негативного сте-
реотипу поведінки 

Нагнітання негативних 
переживань до межі, дове-
дения до абсурду негатив-
ного в поведінці підлітка 

«Реконструкція» 
характеру 

Внесения певних коректив 
у духовиий світ дитини, 
зберігаючи цінне, усуваючи 
негативне 

Система перспектив, ви-
явлення позитивноѴ якості, 
складання програми рекон-
струкціі 

Перемикання Зміна спрямованості, пере-
оріентація на наслідування 
позитивного прикладу 

Методи й прийоми орга-
нізацй соціально цінноі 
діяльності 

Заохочення 
й покарання 

Стимулювання позитивного 
поводження, стримування 
негативного 

Система заохочень і по-
карань із виправленням на 
важковиховуваность. Дис-
танціювання 

Самовиправлення Розвиток активності під-
літків у перебудові й пере-
робці свого характеру 

Самоаналіз, самооцінка, 
самоприучення, самовпра-
ва, самоосуд, самопока-
рання 
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СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

А 

АГРЕСІЯ (агресивність) — прагнення заподіяти шкоду навколишнім. 
Вербальна агресія — схильність лаятися, робити зауваження й т. п. За-
хисна агресія — агресія, що викликана відчуттям погрози з боку на-
вколишніх. 
АДАПТАЦІЯ — пристосування до нових умов. Соціальна адаптація — 
пристосування до життя в суспільстві. 
АДЕКВАТНІСТЬ: адекватність асоціацій — відповідність асоціацій 
зв'язкам між поняттями; адекватність поводження — відповідність по-
водження ситуацй; адекватність подань — відповідність подань життевій 
реальності й загальноприйнятим стандартам. 
АЖИТАЦІЯ — високий рівень емоційноі' напруженості, психомотор-
ного збудження. 
АКЦЕНТУАЦІЯ — яскраво виражена своерідність характеру, що не 
доходить до ступеня патологіі. 
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ — подвійність, співіснування в людини супереч-
них тенденцій (переживань, прагнень, уявлень і т. п.). 
АНАМНЕЗ — відомості про попередній хід розвитку дитини. 
АНТИСОЦІАЛЬНІСТЬ — негативне ставлення до соціальних норм, 
прагнення протидіяти і'м. 
АСОЦІАЛЬНІСТЬ — байдужність до соціальних норм або Тхне не-
розуміння. 

Г 

ГІПЕРАКТИВНІСТЬ (рухова розгальмованість) — прикордонний нер-
вово-психічний розлад, що проявляеться в імпульсивності, непосидю-
чості, відволікаемості. 
Г І П Е Р К О М П Е Н С А Ц І Я — компенсаторні механізми, зовні проти-
лежні особистісним особливостям, для компенсаціТ яких вони при-
значені. 
ГІПЕРОПІКА — система відносин у сім'і, при якій дитину надмірно 
опікують і контролюють, не надають Тй достатньоѴ волі. 
Г І П Е Р Т И М Н И Й Т И П — психотип, що характеризуемся підвище-
ною активністю, товариськістю, низькою чутливістю, слабким само-
контролем. Гіпертимна акцентуація — особливо яскраво виражений 
гіпертимний тип. 
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ГІПОМАНІЯ, гіпоманіакальний стан — патологічне порушення, над-
висока активність, ейфорія. 

д 
ДЕВІАНТНА (що відхиляеться) ПОВЕДІНКА — поведінка, що не від-
повідае соціальним нормам. 
ДЕЗАДАПТАЦІЯ — нездатність пристосуватися до мінливих умов жит-
тя. Соціальна дезадаитація — нездатність пристосуватися до життя 
в суспільстві. Шкільна дезадаптація — труднощі пристосування до 
шкільних вимог. 
ДЕМОНСТРАТИВНІСТЬ — підвищена потреба в увазі до себе, пра-
гнення завжди бути в центрі уваги. Демонстративний тип — психотип, 
що характеризуеться високим рівнем демонстративності й емоційноТ 
лабільності. 
ДЕПРЕСІЯ, депресивний стан — патологічне зниження настрою й па-
діння активності. Депресивна тенденція — схильність до виникнення 
депресіі. 
ДЕФЕКТ — необоротне порушення або випадання якоі-небудь функціі. 
Інтелектуальний дефект — необоротне порушення мислення (розумова 
відсталість). Сенсорний дефект — зниження зору або слуху. 
ДІАГНОСТИКА (психологічна) — виявлення психологічних особли-
востей людини. 

Е 

ЕГОЦЕНТРИЗМ — нездатність устати на позицію іншоі' людини, зро-
зуміти його точку зору. 
ЕЙФОРІЯ — піднятий, збуджений стан. 
ЕКСТРАВЕРТНІСТЬ — товариськість, схильність до широких кон-
такту. 

3 

ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (ЗПР) - див. Порушення 
научу ваності. 

I 

ІМПУЛЬСИВНІСТЬ — схильність до здійснення необдуманих ви-
падкових дій. 
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ІНТРОВЕРТНІСТЬ — замкнутість, висока вибірковість у спілкуванні. 
Інтровертний тип — психотип, що характеризуемся оригінальністю, 
низькою конформністю, схильністю до умоглядних побудов. 

ІНФАНТИЛІЗМ — незрілість, «дитячість». Психофізичний інфанти-
лізм — відставання від фактичного віку як за психологічним, так і за 
фізіологічними ознаками. 

К 

КОГНІТИВНІ (пізнавальні) П Р О Ц Е С И — психічні процеси, спрямо-
вані на пізнання навколишнього світу (сприйняття, мислення, пам'ять, 
увага...). 

КОМПЕНСАТОРНЕ (захисне) ФАНТАЗУВАННЯ — один з механізмів 
психологічного захисту: занурення у фантазіТ й мріѴ, що зм'якшують 
негативні переживания. 

К О Н Ф О Р М Н І С Т Ь — прагнення бути «таким, як всі». 

КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ — здатність працювати, не відволікаю-
чись. 

КРИТИЧНІСТЬ — усвідомлення своіх труднощів і проблем. 

М 

М И С Л Е Н Н Я — процес вирішення завдань людиною. Наочно-діюче 
мислення,— що відбуваеться в процесі виконання практично! діі. 0 6 -
разне мислення — вирішення завдань за допомогою уявного мані-
пулювання образами. Словесно-логічне мислення (вербальний інте-
лект) — одержання висновків з наявних посилок. 

МОТОРИКА — рухи. Велика моторика — ходьба, біг, стрибки т. п. Дріб-
на моторика — рухи кисті й пальців при писанні, малюванні, роботі 
з інструментами. 

Н 

НАВИЧКА — автоматизована (звична) дія або ланцюжок дій. Рухова 
навичка — це доцільний рух або послідовність рухів. Розумова нави-
чка — автоматизована розумова дія. Навички спілкування — звичні 
способи встановлення й підтримки контакту з іншими людьми. 

НЕГАТИВІЗМ — протидія вимогам. 
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О 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЙ — навички побудови свое! роботи: Г! планування, 
перевірка й т. п. 
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ — стійкі психологічні утворення, що 
мало міняються згодом. 

П 

ПАМ'ЯТЬ — психічний процес, що забезпечуе збереження інформаці!. 
Довільна пам'ять — навмисне запам'ятовування матеріалу. Мимовільна 
пам'ять — ненавмисне запам'ятовування матеріалу. Опосередкована 
пам'ять — запам'ятовування з використанням спеціальних засобів. Без-
посередня (механічна) пам'ять — запам'ятовування без використання 
спеціальних засобів. Образна пам'ять — запам'ятовування образного 
матеріалу. Словесна пам'ять — запам'ятовування словесного матеріалу. 
Зорова пам'ять — запам'ятовування матеріалу, представленого в зоровій 
формі. Слухова пам'ять — запам'ятовування матеріалу, представленого 
в слуховій формі. Рухова пам'ять — збереження рухових навичок. Зна-
ченнева пам'ять — запам'ятовування осмисленого матеріалу. 
ПАСИВНІСТЬ — ознака стомлення або несприятливого психологіч-
ного стану. 
ПЕДАГОГІЧНА ЗАНЕДБАНІСТЬ — наслідок відсутності необхідно-
го навчання й виховання. Відносна педагогічна занедбаність — від-
сутність корекційного навчання, необхідного дитині з відхиленнями 
в розвитку. 
ПЕРЕМИКАННЯ УВАГИ — легкість переходу від одніе! діяльності 
до іншо!. 
П Е Р Ф Е К Ц І О Н І З М — прагнення виконувати будь-яку роботу на ви-
щому рівні. 
ПОНЯТТЯ — об'еднання об'ектів на основі істотних (понятійних) 
ознак. 
ПОРІВНЯННЯ — виявлення подібності й розходжень між об'екта-

П О Р У Ш Е Н Н Я НАУЧУВАНОСТІ (затримка психічного розвитку, 
ЗПР) — локальні відхилення в розвитку тих або інших психічних 
функцій при збереженні основних інтелектуальних операцій. 
ПСИХАСТЕНІЧНА АКЦЕНТУАЦІЯ (тривожно-недовірливий харак-
тер) — сильно підвищена тривожність, брак упевненості в собі, ви-
ражена астенічність. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ — механізми, що допомагають зберегти 
сприятливий психологічний стан незважаючи на наявність психотрав-
муючих факторів. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН — психологічні особливості, що істотно 
міняються згодом. 
ПСИХОПАТІЯ — патологічний характер, що різко утрудняе соціальну 
адаптацію. 
ПСИХОПАТОПОДІБНОЕ ПОВОДЖЕННЯ — висока імпульсивність, 
порушення соціальних норм. 
психотип — загальний склад особистості, що визначае й діяльність, 
взаемини з людьми й зі світом. 

Р 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ — один з механізмів психологічного захисту: «під-
міна» своТх непорядних спонукань більш прийнятними. 
РЕЗОНЕРСТВО — схильність до міркувань, що не стосуються вико-
нуваноТ діяльності. 
РИГІДНІСТЬ («в'язкість») — схильність подовгу застрявати на яких-
небудь переживаниях. Ригідний тип — психотип, що характеризуемся 
високим рівнем активності, прагненням усе робити «так, як треба» 
і змусити інших діяти так само. 
РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ — ступінь успішності, на який людина претен-
дуе. Украй несприятливе сполучення завищеного рівня домагань зі 
зниженою самооцінкою: «варто добиватися високих результатів, але 
я на це не здатен». 
РОЗПОДІЛ УВАГИ — здатність одночасно здійснювати дві різні ді-
яльності. 
РУХОВЕ РОЗГАЛЬМУВАННЯ — див. Гіперактивність. 

С 

САМОКОНТРОЛЬ — здатність до свідомого керування своею пове-
дінкою. 
СЕНЗИТИВНІСТЬ — висока чутливість до фізичних стимулів і до со-
ціальних факторів. Сензитивний тип — психотип, що характеризуемся 
високою чутливістю, астеничністю й тривожністю. 
СОЦІАЛІЗОВАНІСТЬ — гарне володіння соціальними нормами. 
СПРИЙНЯТТЯ — процес побудови образу, що відбивае зовнішні влас-
тивості об'ектів. 
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СТРЕС — реакція на необхідність пристосовуватися до не сприятливих 
або мінливих ситуацій. Стійкість до стресу — здатність витримувати 
психологічні навантаження, не зазнаючи стресу. 
СУБДЕПРЕСІЯ — зниження настрою, що не доходить до рівня де-
пресіі*. 

Т 

ТРИВОГА — занепокоення, хвилювання, очікування невизначеноі не-
безпеки, відчуття погрози. Тривожність — схильність до виникнення 
стану тривоги, непевність у собі, побоювання, страхи. Тривожний гі-
перконтроль — прагнення увесь час контролювати себе, що заважае ви-
конанню автоматизованих дій. Тривожно-недовірливий характер — див. 
Психастенічна акцентуація. 

У 

УВАГА — зосередження на виконуваній діяльності. 
УЗАГАЛЬНЕННЯ — об'еднання об'ектів у групу на основі тих або 
інших ознак. 
УЯВА — процес побудови нових уявних об'ектів. 

Ф 
ФОБІЯ — нав'язливий страх, острах ситуацій, що не представляють 
безпосередньоі погрози: закритих приміщень, відкритих просторів, 
висоти, глибини й т. п. 

ц 
циклоідний тип — психотип, що характеризуемся чергуванням 
періодів підвищеного настрою, високоі активності й зниженого на-
строю, пасивності. ЦиклоТдна акцентуація — чергування субдепресив-
них періодів з гіпоманіакальним. 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНА АКТИВНІСТЬ — показник сприятливого пси-
хологічного стану. 
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ПСИХОЛ ОГО - ПЕДАГОГІЧНА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЛАСНОГО 
КЕРІВНИКА 

€. М. Бачинська, проректор Киівського облосного ІППО 

Модель психолого-педагогічноі' компетентності класного керівника 
складаеться з двох блоків: блоку знань і блоку вмінь. 

Блок знань 

Знания нормативно-правових актів, що регламентують функціону-
вання освітньоУ системи. 

Психолого-педагогічні знания 
Загальна психологія (розуміння структури психічноі' діяльності 

людини, основних форм и ирояву, розвитку та перебігу). 
Вікова психологія (закономірності исихічного розвитку людини на 

різних етапах онтогенезу (індивідуального життя)). 

Педагогічна психологія: 
закономірності процесу формування особистості в онтогенезі; 
исихологія виховання; 
психологія педагогічноТ діяльності. 
Педагогіка. 
Історія зарубіжноТ та вітчизняноі' иедагогіки. 
Теорія та методика виховноі роботи: 
цілі, зміст, методи, форми виховання підростаючого покоління; 
знания сучасних виховних технологій, нетрадиційний форм роботи 

із школярами. 
Загальні знания: 
Історія Украіни. 
Основи культурологи. 
Основи філософй. 
Основи політологи. 
Основи соціологіі. 
Правові знания. 
Соціально-економічні знания. 
Основи коми'ютерноі грамотності. 
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Основи освітнього менеджменту. 
Навчально-методичні знания: 
Знания про наявність та зміст передового педагогічного досвіду 

з проблеми виховання в районі (місті, школі). 
Знания сучасних досягнень в галузі педагогіки та психологіі. 
Знания технологій впровадження передового педагогічного досвіду 

та досягнень науки в практику. 

Блок умінь: 

I. Гностичні вміння: 
Працювати з різними джерелами інформаціі. 
Отримувати необхідну інформацію, обробляти, систематизувати, 

узагальнювати та використовувати и на практиці. 
Користуватись новими інформаційними технологіями. 

Діагностико-проективні та аналітичні вміння 

Використовувати педагогічні та психологічні методи дослідження 
особистості школяра та проектувати Гі розвиток. 

Використовувати педагогічні та психологічні методи дослідження 
класноі групи та проектувати іі розвиток. 

Вивчати соціальне оточення школяра та передбачати його вплив. 
Виявляти проблеми учнівськоі молоді (уявлення учнів про себе як 

особистості, визначення власних проблем та інтересів). 
Проводити моніторинг зовнішніх проявів емоційного (внутріш-

нього) стану. 
Аналізувати рівень особистісного зростання учня. 
Аналізувати рівень розвитку класноі' групи. 

Рефлексивно-регулятивні вміння 
Визначити стан власного фізичного, психічного, соціального та 

духовного рівня розвитку. 
Співставляти власні особистісні характеристики з реальними осо-

бистісними характеристиками учнів та всіеі класноТ групи. 
Об'ективно оцінювати рівень власноі теоретично!' готовності до 

взаемодгі з конкретними учнями та класною групою. 
Визначити напрями самоосвіти та самовиховання. 
Регулювати власну діяльність. 
Аналізувати рівень власного особистісного зростання. 
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Конструктивы вміння 
Визначити цілі, завдання, напрями, зміст, засоби, методи та форми 

індивідуальноі роботи з учнями. 
Визначити цілі, завдання, напрями, зміст, методи та форми гру-

повоі' роботи. 
Планувати виховну діяльність на основі інформаціУ: 

• уявлення учня про себе як особистість (проблеми, інтереси учнів 
класу); 

• реальний стан фізичного, психічного, соціального та духовного рівня 
розвитку учнів; 

• характер соціального оточення школярів; 
• власні особистісні характеристики. 

Розробляти технологію вирішення педагогічних задач. 

Організаційні вміння 
Викликати інтерес учнів до різних видів діяльності. 
Використовувати виховні можливості школи та соціуму. 
Використовувати різноманітні форми та методи життедіяльності 

класноі групи. 
Координувати діяльність учасників навчально-виховного процесу. 
Організовувати процес педагогічноТ підтримки дитини. 

Комунікативні вміння 
Адекватно сприймати та розуміти учнів. 
Виявляти здатність до емпатй, конгруентність (відкритість). 
Обмінюватись інформаціею. 
Організовувати спілкування школярів. 
Вирішувати конфлікти в системі «учень — учень», «учень — батьки», 

«учень — учитель». 
На основі моделі розроблена діагностична карта з визначення рівня 

психолого-педагогічноТ компетентності класного керівника. 
Для визначення реального рівня психолого-педагогічноі' компе-

тентності класних керівників рекомендуемо застосувати діагностичний 
комплекс, а саме: 

самодіагностика класними керівниками власного рівня психолого-
педагогічноі' компетентності (на основі діагностичноі карти класного 
керівника з визначення рівня психолого-педагогічноі компетентності); 

оцінка рівня психолого-педагогічноТ компетентності класних ке-
рівників адміністраціею закладу освіти (на основі діагностичноі карти 
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класного керівника з визначення рівня психолого-педагогічноі ком-
петентності); 

експертна оцінка рівня психолого-педагогічноі компетентності клас-
них керівників (за результатами вирішення психолого-педагогічних за-
дач та на основі діагностичноТ карти класного керівника з визначення 
рівня психолого-педагогічноі' компетентності). 

Кожен класний керівник оцінюе власні знания та вміння, по-
ставивши позначки в колонках «не володію», «володію посередньо», 
«володію», «володію добре та творчо застосовую на практиці», що 
відповідають кількісним показникам: 

• не володію — 0 балів; 
• володію посередньо — 1 бал; 
• володію — 2 бали; 
• володію добре та творчо застосовую на практиці — 3 бали. 

Використовуючи кількісні показники, адміністрація закладу освіти 
та експертна трупа проводять оцінювання знань і вмінь класних керів-
ників, що зазначені в діагностичній карті. 

Отримані результата (три оцінки знань і вмінь класних керівників) 
фіксуються у зведену таблицю. На основі трьох оцінок знань і вмінь 
класного керівника вираховуеться середній арифметичний показник 
за блоками (блок знань та блок вмінь), виводиться загальна сумарна 
оцінка знань і вмінь кожного класного керівника та визначаються ме-
тодичні проблеми, які необхідно вирішувати в ході підготовки вчителів 
до класного керівництва. 

Діагностична карта 
для виявлення рівня професійноі' підготовленості 

класного вихователя 

№ 
з /п 

Класний керівник 
повинен знати: 

Класний керівник 
повинен уміти: 

1 Для 2- і кваліфікаційноТ категоріі передбачаються такі рівні компетент-
н о е ^ («знания» та «вміння») 

Конституцію Украіни, 
Закони Украіни, рішення 
Уряду УкраТни, органів 
управління освітою 
з питань освіти 

Вибудовувати свою професійну діяльність 
з урахуванням положень і вимог, викладе-
них в цих документах 
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№ 
з /п 

Класний керівннк 
повинен знати: 

Класний керівник 
повинен уміти: 

Конвенцію про права 
дитини, законодавчі та 
нормативні документа, які 
стосуються дотримання та 
захисту прав дитини 

Слідувати статтям даних документів при 
організаціі виховного процесу; 
реалізовувати та захищати права дітей 

Основні положения сучас-
ноі теорй виховання 

Реалізувати іх у виховному процесі 

Основні положения дитя-
чоі, віковоі та соціальноі 
психологіі 

Вивчати особистість кожного учня в кла-
сі, його інтереси, потреби; 
організовувати виховну діяльність з ура-
хуванням вікових, індивідуальних та осо-
бистісних особливостей 

Психологію стосунків Розвивати та коригувати стосунки між 
учнями в класі; 
створювати сприятливий морально-пси-
хологічний клімат у класному колективі; 
вибудовувати своТ особисті стосунки 
з учнями, іх батьками, колегами 

Вікову фізіологію Враховувати в роботі з дітьми фізіологічні 
особливості дітей різноТ статі і віку 

Шкільну гігіену Дотримуватись шкільних гігіенічних ви-
мог і правил; 
володіти деякими методами гігіенічноі 
освіти дітей 

Педагогічну етику Дотримуватися норм педагогічноі етики 

Правила і норми охорони 
праці 

Проводити із учнями інструктаж із безпе-
ки проведения виховних заходів; 
організовувати безпеку проведения на-
вчального процесу; 
організовувати вивчення учнями правил 
дорожнього руху, поведінки в школі, на 
вулиці, в побуті 

Понятійний апарат педаго-
гіки, психологіі 

Професійно грамотно висловлювати своТ 
думки 

Особливості освітнього 
процесу в цілому і у своему 
навчальному закладі 

Організовувати допомогу учням у на-
вчальній діяльності; 
виявляти причини низькоТ успішності 
в класі, організовувати і'х усунення; 
розвивати ділові стосунки між учителя-
ми-предметниками, які працюють у класі 
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№ 
з /п 

Класний керівник 
повинен знати: 

Класний керівник 
повинен уміти: 

Мету, завдання, зміст вихо-
вання в сучасних умовах 

Ставити конкретну мету з урахуванням 
специфіки дитячого колективу; 
визначати виховні завдання; 
конструювати виховний процес згідно 
з метою та завданнями 

Принципи планування ви-
ховноі" роботи 

Планувати виховну роботу з класом; 
Здійснювати ТУ аналіз 

Методи і форми виховноТ 
роботи з учнями класу 

Організовувати виховний процес; 
використовувати комплекс методів вихо-
вання з урахуванням особистісно оріен-
тованоТ педагогіки; 
володіти способами організацгі та прове-
дения виховних заходів, використовувати 
ті форми виховання, які сприяють реалі-
заціі поставлених завдань та мети 

Сучасні технологи вихо-
вання 

Використовувати сучасні технологи ви-
ховання у своій діяльності, організовуючи 
виховання учнів 

Зміст додатковоі освіти Сприяти отриманню учнями додатковоі' 
освіти в гуртках, секціях, об'еднаннях, 
які е в школі та закладах додатковоТ осві-
ти за місцем проживания 

Питания сімейноі" педаго-
гіки 

Вивчати умови сімейного виховання кож-
ного учня; 
реалізовувати різні форми роботи з бать-
ками; 
організовувати педагогічну освіту батьків 

Функціональні обов'язки Організовувати власну діяльність; 
критично оцінювати та аналізувати ре-
зультата своеі діяльності 

2 Для 1-1 кваліфікаційноТ категорй передбачаються такі рівні компетент-
ності («знания» та «вміння») 

Місце та роль виховання 
в цілісному освітньому 
процесі 

Визначати шляхи інтеграціі виховання 
і навчання; 
створювати інтелектуальний простір 
(«поле» за рамками уроку) 

Теоретичні положения со-
ціальноі' иедагогіки та пси-
хологи 

Розширювати свій професійний кругозір; 
використовувати наукову інформацію для 
результативності власноУ діяльності 
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№ 
з /п 

Класний керівник 
повинен знати: 

Класний керівник 
повинен уміти: 

Конфліктологію Регулювати стосунки в класному колек-
тиві, передбачаючи конфліктні ситуаци 

Структуру та функціону-
вання виховноі системи 

Оріентуватися в специфіці виховних сис-
тем різних навчальних закладів; 
знаходити місце та роль свого класу у ви-
ховній системі даного навчального за-
кладу 

Систему виховноТ роботи Вибудовувати і розвивати систему вихов-
ноТ роботи в класі 

Проблеми сучасних дітей 
та проблеми і'х виховання 

Вивчати проблеми учнів; 
виокремлювати виховні проблеми, визна-
чати шляхи іх вирішення 

Особливості виховного 
процесу 

Аналізувати виховний процес та окремі 
виховні заходи 

2 Для вищоі* кваліфікаційноі категоріі передбачаються такі рівні 
компетентності 

Основні напрями та тен-
денціі розвитку теоргі вихо-
вання в сучасній педагогіці 

Будувати систему виховання, базуючись 
на зазначених тенденціях розвитку; 
поеднувати традиціі з новаціями у вихов-
ному процесі; 
Організовувати безперервну самоосвіту 

Проблеми соціалізаціі осо-
бистості 

Визначати місце та роль класного вихова-
теля в соціалізацй особистості учнів; 
використовувати потенційні можливості 
оточуючого середовища в соціалізацгі 
дитини; 
Коригувати (відповідно до професійних 
можливостей) порушення соціалізаціі 
особистості 

Передовий педагогічний 
досвід (світовий, вітчизня-
ний, регіональний, досвід 
колег) 

Аналізувати досвід інших; 
транслювати позитивний досвід у практи-
ку своеі діяльності; 
Узагальнювати власний досвід 

Потенційні виховні можли-
вості суб'ектів освітнього 
процесу 

Співпрацювати із суб'ектами освітнього 
процесу; 
координувати зусилля суб'ектів освітньо-
го процесу (вчителів-предметників, пси-
холога, соціальних педагогів, шкільного 
бібліотекаря й ін.) з метою вирішення 
поставлених завдань 
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№ 
з /п 

Класний керівник 
повинен знати: 

Класний керівник 
повинен уміти: 

Моніторинг виховного 
процесу 

Здійснювати моніторинг; 
Прогнозувати розвиток виховного проце-
су з урахуванням виявлених проблем 

Питания сімейноТ 
педагогіки 

Вивчати умови сімейного виховання кож-
ного учня; 
реалізовувати різні форми роботи з бать-
ками; 
організовувати педагогічну освіту батьків 

Функціональні обов'язки Організовувати власну діяльність; 
критично оцінювати та аналізувати 
результати свое'Т діяльності 

Рівень теоретичних знань та оцінка умінь визначаються за п'яти-
бальною шкалою. 

На вищу кваліфікаційну категорію може претендувати учитель, що 
атестуеться, який набрав не менше 80% балів із 150 можливих, відпо-
відно на I категорію — 75 % балів із 125 можливих, на II категорію — не 
менше 75% балів із 90 можливих. 
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