
ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ  

1. Переорієнтація навчально-виховного процесу зі сфери академічних досягнень на особистість 

учня.  

2. Формування позитивної мотивації молодших школярів до навчання.  

3. Механізми соціалізації вихованців на засадах гуманізації в умовах закладу.  

4. Гуманістична система контролю і обліку навчальної діяльності молодших школярів, що 

надає можливість створення стану психологічної розкутості, творчої свободи  молодших 

школярів і вияву їх толерантності. 

Основний зміст теми: 

Питання № 1. Переорієнтація навчально-виховного процесу зі сфери академічних 

досягнень на особистість учня. 

В основу діяльності школи-інтернату покладаються принципи доступності, гуманізму, 

демократизму, незалежності від політичних та релігійних об'єднань. Проте принцип 

демократизації має у закладі чи не найголовніше значення, де  учень  і вчитель діють як 

рівноправні громадяни. 

Одним з напрямків роботи педагогічного колективу є  переорієнтація  освіти 

з  академічних   досягнень   на   особистість   учня , що вимагає використання нових принципів 

організації  навчально-виховного   процесу .  

Так, головним завданням школи-інтернату протягом всього часу його існування є 

формування життєвої компетентності  учнів . За умови формування цієї діяльності робота 

педагогічного колективу спрямовується  на  розвиток у  учнів  теоретичного мислення, що 

відтворює зміст різноманітних форм суспільної свідомості. Тому діяльність педагогів 

зосереджена  на  створенні нових завдань для  учнів  і засобів їх реалізації. 

Розв'язання цих актуальних проблем здійснюватиметься за допомогою застосування 

нових педагогічних технологій, серед яких інтерактивні технології навчання, спільна праця з 

академією педагогічних наук України. 

Роки перебування в ЗІТ повинні стати для дітей не підготовкою до життя, а власне 

життям. Таке інноваційне бачення філософії освіти в закладі зумовлене певною невідповідністю 

традиційної освітньої системи вимогам постіндустріального суспільства, що дорівнює 

освіченості  особистості :  учень  має здобути не просто знання, уміння й навички, 

ґрунтовані  на  них та  на  досвіді, цінностях, компетентності, а і мати здатність до постійного 

навчання, прагнення успіху, уміння зробити власний вибір та визначити мету, вміти оперувати 

мовними, технічними науковими знаннями. Саме застосування інтерактивних методів навчання в 

школі-інтернаті висуває такі пріоритети діяльності закладу, як: 

 орієнтація  на  виховання вільної, конкурентоспроможної  особистості , здатної до критичного 

мислення, самостійного розв'язання життєвих проблем, активної діяльності й презентації 

себе  на  ринку праці; 

 учень-суб'єкт , партнер у  навчально-виховному   процесі ; 

 вихід  на  індивідуальну життєву траєкторію розвитку і саморозвитку, врахування інтересів та 

потреб дітей; 

 реалізація принципу "від минулого до сучасного", розвиток інноваційної культури  учня , 

критичного мислення, здатність до неперервної самоосвіти й життєтворчості. 

 

Питання № 2. Формування позитивної мотивації молодших  

школярів до навчання.   

Навчальна мотивація — це загальна назва процесів, методів, засобів спонукання учнів до 

продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти, що залежить від рівня 

сформованості мотивації учіння школярів. Оскільки особистісно зорієнтоване навчання ґрунтується на 

положенні, що учень засвоює лише особистісно значущі поняття, то проблема формування мотивації 

учіння сьогодні є дуже актуальною. Успіх її розв'язання залежить від ступеня усвідомлення 

вчителем змісту понять навчальна мотивація, мотивація учіння та завдань виховання мотивації у 

певному дитячому віці, його вміння проектувати особистість в умовах навчально-виховного процесу. 



Особливості формування позитивної мотивації як фактора успіху навчальної діяльності школярів 

необхідно враховувати кожному вчителеві, якщо він  хоче працювати відповідно до нової філософії 

освіти, що розглядає учня як суб'єкт процесу навчання. 

І. Теоретичні основи питання 

Сьогодні головна мета школи: формування конкурентоспроможної особистості. Перші кроки для 

досягнення цієї мети закладаються у молодшому шкільному віці, тому випускник 4-го класу повинен 

мати внутрішню спрямованість «Я можу вчитися» та внутрішню мотивацію «Я хочу вчитися». Це 

необхідні умови для продовження освіти у середній ланці. 

Чим вищим є рівень мотивації, чим більше чинників спонукають дитину до діяльності, тим 

більших результатів вона може досягти. 

Термін «мотивація» широко використовується у тих галузях психології, що досліджують 

причини та механізми цілеспрямованої поведінки людини у тісному зв'язку із здібностями, знаннями й 

навичками та їхню роль у забезпеченні успіху в діяльності, продуктивність якої визначається певною 

спрямованістю та змістом мотивів. 

Мотив — це те, що спонукає людину до дії, те, заради чого вона її здійснює. Цим терміном 

позначають низку факторів, що збуджують активність індивіда через його інтерес, цільові настанови, 

емоції, потреби, серед яких слід зазначити такі: 

 потреба у пізнанні: бажання людини ставити питання й шукати на них відповіді; 

 потреба у самовираженні, реалізація якої ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках; 

 потреба у самооцінюванні: порівняння себе з іншими та прагнення до самовдосконалення; 

 потреба у соціальних зв'язках; 

 потреба у безпеці: прагнення до стабільності й самозахисту; 

 фізіологічні потреби. 

Перші чотири види потреб — основа для планування вчителем пізнавальної діяльності суб'єктів 

навчання з обов’язковим урахуванням  мотивів учіння. 

Слід уточнити зміст поняття «учіння» в контексті досліджуваного питання. Учіння — це 

цілеспрямований процес засвоєння знань, опанування певних навичок і вмінь на основі активної 

діяльності самого учня в єдності з поступовим набуттям теоретичного та практичного досвіду через 

навчальні дії, самоконтроль та адекватну мотивацію. 

Мотиви учіння — глибоко особистісна індивідуальна якість. Особливість цих мотивів полягає у 

тому, що вони безпосередньо пов'язані зі змістом та особистісною значущістю діяльності; якщо 

змінюється мотив, заради якого учень вчиться, то це принципово перебудовує і зміст його навчальної 

діяльності. 

Найважливішими зовнішніми та внутрішніми мотивами навчально-пізнавальної діяльності є: 

 пізнавальний інтерес до нового, невідомого; 

 мотив «саморозвиток»: бажання якомога більше знати та вміти, розвивати свій розум, підвищу-

вати культурний рівень; 

 мотив «досягнення»: бажання отримати гарні результати своєї діяльності; 

 мотив «професійно-життєве самовизначення»: прагнення досягти вершин у майбутній професії; 

 комунікативний мотив: бажання спілкуватися, співпрацювати, взаємодіяти; 

 емоційний мотив; 

 зовнішній мотив, пов'язаний з отриманням винагороди, схвалення від інших людей; 

 мотив «позиція»: громадянська відповідальність за справу, почуття обов'язку. 

Отже, мотив — це реальне спонукання, що змушує людину діяти у певній життєвій ситуації і за 

певних умов. 

Під поняттям навчальна мотивація розуміють сукупність: 

 зазначених зовнішніх та внутрішніх мотивів, що визначають ставлення учня до самого себе як до 

суб'єкта учіння та до оточення, яке організовує й реалізує цю діяльність; 

 процесів, методів, засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного 

засвоєння змісту освіти. 

Вивчення мотивації та її формування полягає у вихованні, мотиваційної сфери особистості 

учня, виявленні її реального рівня і можливих перспектив. Цей процес є цілеспрямованим, якщо 



вчитель періодично порівнює отримані протягом певного часу результати роботи з певного напрямку з 

тим рівнем, що передував формуванню. 

Навчальна мотивація визначається такими специфічними для цієї діяльності факторами: 

 самою освітньою системою; освітнім закладом, де здійснюється навчальна діяльність; 

 організацією освітнього процесу; 

 суб'єктними особливостями школяра (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка, 

взаємодія з іншими учнями); 

 суб'єктними особливостями педагога і, насамперед, системою його ставлення до учня; 

 специфікою навчального предмета. 

Навчальна мотивація має п'ять рівнів: 

 перший: високий рівень шкільної мотивації та навчальної діяльності; у таких дітей добре (в окремих 

випадках навіть дуже добре) розвинені пізнавальний мотив, прагнення якнайуспішніше виконувати 

не тільки всі запропоновані завдання, а й шкільні вимоги та вказівки вчителя; це сумлінні й 

відповідальні діти, які сильно переживають свої невдачі, що іноді мають місце; 

 другий: достатня шкільна мотивація; учні задовільно можуть упоратися з навчальною діяльністю, 

мають пізнавальний інтерес; порівняно з дітьми першого рівня спокійніше ставляться до неза-

довільних оцінок, відзначаються нестабільною увагою, зниженням та підвищенням у налаштованості до 

навчання (від активної позиції до пасивної); цей рівень мотивації є середньою нормою; 

 третій: позитивне ставлення до школи, але школа приваблює таких дітей здебільшого 

позанавчальною діяльністю; вони досить добре почуваються у школі, із задоволенням спілкуються з 

друзями, з учителями; їм подобається бути учнями, мати гарний портфель, ручку, пенал, зошити; 

пізнавальні мотиви в них сформовані недостатньо, і тому навчальний процес їх приваблює незначною 

мірою; 

 четвертий: низька шкільна мотивація; такі діти відвідують школу неохоче, виявляють бажання про 

пускати заняття; на уроках часто займаються сторонніми справа ми, іграми; мають проблеми у на-

вчальній діяльності, важко адаптуються до школи; 

 п'ятий: негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація; такі діти мають не тільки труднощі у 

навчанні, а й проблеми у спілкуванні з однокласниками, вчителями; школа нерідко сприймається ними як 

вороже середовище; в окремих випадках деякі з них можуть виявляти агресію, відмовлятися виконувати 

завдання, дотримуватися тих чи інших норм і правил; час 

то у таких дітей спостерігаються нервово-психічні порушення. 

Мотивація навчання має багато аспектів, що змінюються і по-новому взаємодіють один з 

одним: суспільні ідеали, зміст навчання, його мотиви, мета, емоції, інтереси тощо. Тому становлення 

мотивації — це не просте збільшення позитивного чи негативного ставлення до навчання, а й 

ускладнення структури мотиваційної сфери та спонукань, що є її частиною, встановлення нових, 

зріліших, іноді суперечливіших, відносин між ними. Зазвичай аспекти мотиваційної сфери, як і складні 

діалектичні взаємини між ними, мають стати об'єктом керування вчителя. 

II. Практична діяльність учителя щодо забезпечення адекватного мотиваційного 

компонента 
Досвід, помножений на чуйне ставлення до дитини, дає змогу багатьом учителям бути гарними 

діагностами, а саме: розуміти, які мотиви характеризують дії тих або інших дітей, визначати рівень 

навчальної мотивації, передбачати «зону найближчого розвитку»,— тобто проектувати особистість в 

умовах навчально-виховного процесу. 



Про мотиваційну готовність дітей 6—7 років до школи свідчить їхнє ставлення до навчання 

як серйозної суспільно значущої діяльності, емоційна схильність до виконання вимог дорослих, 

пізнавальний інтерес до навколишнього, бажання опанувати нові знання та вміння, готовність до 

нових обов'язків та відповідальності перед учителем і класом. Як свідчить практика, дуже важливо 

закріпити мотив відвідування школи. Тут багато що залежить від учителя, від того, як він ставиться до 

учнів. Практичні психологи виділяють п'ять видів таких стосунків: активно-позитивні, пасивно-позитивні, 

ситуативні, пасивно-негативні, активно-негативні. Найсприятливішим, що забезпечує збереження і 

зміцнення мотиву відвідування школи, є активно-позитивний тип взаємодії, а найнегативнішим — 

активно-негативний. Саме через неправильні взаємини найчастіше починається втрата мотивації учіння 

школярів, іноді непоправна. Таким чином, серед багатьох завдань, які розв'язує вчитель, найскладні-

шими є ті, що пов'язані з педагогічним спілкуванням та спрямовані на формування і розвиток 

психологічно комфортних, ситуативно адекватних, безпечних для дитини взаємин з іншими людьми, 

виховання позитивних рис характеру, бажання та вміння вчитися. 

Залучаючи дітей до навчальної діяльності, учитель повинен чітко усвідомлювати, що учень може 

сприймати її як таку, що не відповідає його меті, намагатися уникнути її через неприємності, з якими 

він може зіткнутися під час цієї діяльності, виявляти до неї незначний інтерес або, навпаки, брати 

участь у ній із великим бажанням, адже вважає її цікавою та посильною. 

Тому у цьому напрямку педагогічної діяльності завданнями вчителя є: 

• скрупульозно вивчати мотиваційну сферу учнів; 

• розвивати позитивні мотиви, зважати на них під час планування навчальної діяльності; 

• формувати нові мотиви, що здатні забезпечити підвищення якості навчальної праці. 

Ефективна реалізація цих завдань можлива за умови цільового використання таких прийомів 

стимулювання емоційно-позитивного впливу на мотиваційну сферу школярів: 

• урахування їхніх інтересів і нахилів; 

• підтримка успіхів; 

• намагання зробити діяльність цікавою; 

• схвалення здорового суперництва; 

• застосування різноманітних ефективних методів організації пізнавальної діяльності; 

• створення умов для вибору оптимальних форм діяльності як в урочний, так і у позаурочний час; 

• надання учневі шансу проявитися; 

•  співпереживальна критика. 

Аналіз психологічних і дидактичних досліджень дав можливість виявити як сприятливі, так і 

несприятливі передумови для формування в молодших школярів позитивних мотивів учіння. 

Серед сприятливих: у більшості дітей переважають позитивне ставлення до школи, повна довіра 

вчителеві, готовність сприймати і наслідувати, гостра потреба у нових враженнях, природна 

допитливість. Водночас відомо, що інтерес до навчання у дітей цього віку вкрай нестійкий, більшість 

із них не докладає вольових зусиль до подолання труднощів. Чимало першокласників тривалий час 

цікавиться лише зовнішнім боком шкільного життя, їх хвилює насамперед новизна становища; серед 

них є і такі, які з готовністю беруть участь у наслідувальних діях, але коли потрібно щось робити 

самостійно, очікують на підтримку вчителя, нервують, тобто працюють на уроці з бажанням тільки 

тоді, коли впевнені в успіху. 

Тому, зважаючи нате, що мотиваційна сфера є глибоко індивідуальною, у підході до її 

формування необхідно орієнтуватися не на молодшого школяра взагалі, а на ті різновиди ставлення 

дітей до навчання, що визначилися в певному класі. 

За психолого-педагогічними спостереженнями у кожному класі можна визначити щонайменше 

шість груп дітей зі своїм особистим ставленням до навчання. Як правило, майже половина учнів — 

«гарні виконавці». Вони з готовністю сприймають те, що говорить і показує вчитель. їхня постійна 

навчальна настанова— уважно слухати і виконувати всі вказівки, незалежно від змісту діяльності. Ці 

діти на уроці уважні та старанні, але здебільшого безініціативні. Провідний мотив їхньої навчальної 

діяльності — опосередкований інтерес: прагнення порадувати батьків, завоювати авторитет серед 

однокласників, дістати похвалу вчителя. Засвоєння знань тут — лише засіб досягнення мети, що 

виходить за межі навчальної діяльності. 



Із перших днів навчання виділяються інтелектуальні лідери — діти з інтелектуальною 

ініціативою, яскраво вираженим бажанням виявити своє ставлення до всього, що відбувається на уроці, 

розмірковувати над складною задачею, вправою. Вони уникають підказок, намагаються працювати 

самостійно, їм необхідно все помацати, перевірити, дослідити. Ці діти особливо жвавішають, коли 

вчитель запитує про щось незвично; розв'язання, як правило, спадає їм на думку одразу, і вони ледве 

стримуються, щоб його не вигукнути. Найчастіше вчителі називають 4—5 таких школярів у класі. 

Серед сильних учнів є діти, які інакше виявляють своє ставлення до навчальної діяльності. їхня 

зовнішня активність невелика і розум не такий швидкий, але вони майже весь час перебувають у 

стані розумового напруження; несподівано для всіх оригінально розв'язують задачі, вигадують вдалі 

загадки, доречно добирають слова, вміють знайти аналогію до вивченого в життєвих прикладах. Хоч за 

зовнішнім ставленням до навчальної діяльності вони помітно відрізняються від двох попередніх типів, 

але за мотивацією їх всіх можна об'єднати в одну групу. Адже найголовніше, що об'єднує цих школя-

рів,— це інтерес до нового, потреба розібратися в ньому, засвоїти. Такі діти не бояться помилитися, 

їх більше цікавить саме процес навчання, ніж оцінка. Однак, це зовсім не означає, що вплив навчання 

на розвиток їх особистості теж однаковий. 

Поміж здібних дітей є і такі, які за рівнем розвитку могли б виконувати складні завдання, але 

не виявляють такого бажання. їхню інтелектуальну пасивність учителі нерідко фіксують так: «Він 

(вона) міг би вчитися набагато краще, але не хоче, лінується». 

Серед молодших школярів також виділяється група дітей (приблизно 3-5 учнів у класі), які 

практично не можуть працювати самостійно. Вони по-різному проявляють себе і на уроці. Одні охоче 

слухають і жестами, мімікою показують, як «напружено» думають; підводять щоразу руку, але 

відповісти не можуть через забудькуватість. Такими дітьми керує не пізнавальний мотив, а прагнення 

бути як усі. Інші ж з цієї категорії школярів засмучуються, зіщулюються, коли розуміють, що робота їм 

не під силу; сидять дуже непомітно; для них головне, щоб учитель їх не займав, щоб якомога швидше 

завершився урок. 

У кожному класі є і пустуни, які вже не бояться виказувати негативне ставлення чи байдужість до 

роботи — навіть до такої, що потребує зовсім незначних розумових зусиль; пошук нових знань їх 

відверто не цікавить, а погані оцінки надовго не засмучують. Основне, що їх змушує вчитися,— 

вимога дорослих, а на уроці вони лише «присутні». Причини різняться: або незрілість дитини, або слабка 

підготовка, або глибока занедбаність. Однак, слід особливо зауважити, що «присутніх» за умови 

правильного підходу до них можна поступово довести до рівня виконавців. 

Дослідження психологів та досвід учителів свідчать, що на початку свого першого навчального 

року більшість 6-річних учнів надає перевагу дошкільним видам діяльності; крім того, залежно від 

рівня дошкільної підготовки в них дуже різниться ставлення до навчання, але протягом періоду 

адаптації до шкільного життя, несвідоме й нестійке, воно поступово у сприятливих умовах стає доціль-

ним і цілеспрямованим. 

Отже, дбаючи про мотиваційний компонент уроку, учителеві необхідно ставити різну виховну 

мету щодо різних груп дітей. 

Найбільш значущою для ефективності навчальної діяльності є мотивація, що зумовлена 

інтелектуальною ініціативою. її сила — у зосередженості, захопленні роботою, у вольових зусиллях 

дитини, почутті задоволення від розумових операцій. Тому перебудова позиції вчителя у забезпеченні 

адекватного мотиваційного компонента полягає у створенні передумов для виховання позитивних 

рис характеру, бажання і вміння навчатися. Для того щоб виховати у маленьких школярів відповідне 

ставлення до навчання, більшість учителів звертається до почуттів обов'язку дитини «вчитися добре» і 

прагне зробити процес навчання цікавим, застосовуючи дві найважливіші пружини навчальної 

мотивації — «хочу» і «необхідно». Уміле, гуманне використання цих засобів є ефективним, але 

недостатнім, щоб сформувати в усіх молодших школярів стійкі пізнавальні інтереси, бажання 

самостійно мислити, зосереджено й цілеспрямовано працювати на уроці, тому що для розвитку 

повноцінної мотивації навчання потрібні середовище, що стимулює, і цілеспрямований вплив через 

систему педагогічних прийомів. 

Чим далі оновлюється початкова школа, тим очевиднішою у вихованні мотивації навчання є не 

перспективність опори лише на почуття обов'язку або на оцінку — бал як провідний мотив навчальної 

діяльності у понад половини маленьких учнів. Це зовсім не універсальні засоби, і надмірне, невміле їх 



використання зумовлює, як правило, протилежні дії учнів. Тому загальні умови педагогічного сти-

мулювання необхідно поєднувати із застосуванням широкого діапазону методичних прийомів, що 

«прямо працюють» на мотиваційний компонент уроку. 

Розширити і цілеспрямувати мотиваційні стимули навчання — означає бути обізнаним із 

рушійною силою учіння школярів. Зрозуміло, що навчання полівмотивоване, тобто учнем керують 

залежно від ситуації різні мотиви, але серед них є визначальний — пізнавальний інтерес. Ось на нього і 

необхідно впливати. Щоб цей вплив був дієвим і різнобічним, слід подбати про належну організацію 

навчальної праці учнів на уроці та вдома і про забезпечення таких умов: 

• збагачення змісту навчання особистісно орієнтованим цікавим матеріалом, а мислення — 

інтелектуальними почуттями; 

• утвердження гуманного ставлення до всіх учнів, бачення в дитині особистості; 

• задоволення потреб у спілкуванні з вчителями й однокласника ми під час навчання; 

• формування в кожної дитини адекватної самооцінки власних можливостей; 

• схвалення та підтримка прагнення учня до саморозвитку та самовдосконалення; 

• використання різноманітних засобів педагогічного сприяння, прогнозування ситуацій; 

• виховання відповідального ставлення до навчальної праці. 

Для реалізації кожної з цих умов потрібна довготривала, узгоджена робота вчителя, вихователя 

і батьків. Перш за все, необхідно відмовитись від спокуси все пояснювати зовнішнім впливом, 

сподіватися на швидкі зміни в мотивації учіння. Організація навчання (зовнішні умови) лише 

опосередковано впливає на мотивацію учіння і не може бути негайним наслідком позитивних 

мотиваційних змін як за умови ізольованого використання одного, навіть дуже ефективного засобу, 

так і при їх (засобів) обумовленій сукупності. Необхідно долати шаблон у педагогічному мисленні — 

зводити складне до простого. Щодо формування мотивації учіння таке спрощення підштовхує 

невдумливого вчителя до поспішних висновків. Наприклад, не вивчив учень вірша — ледачий, ніяк не 

запам'ятає правило — не хоче вчитися, не виконує відразу вказівок вчителя — просто вередує. 

Намагання швидше «розкласти всіх по поличках» — «гарний» і «поганий» учень — мимоволі обмежує 

пошуки вчителем найточніших і найгуманніших засобів впливу на дитину. А цього професіонал ніяк не 

може собі дозволити. 

Психолого-педагогічною наукою доведено, що молодший шкільний вік: 

• є початком становлення мотивації учіння, від якого багато в чому залежить доля дитини 

протягом усього шкільного часу; 

• має великі резерви формування мотиваційної сфери, які необхідно використовувати, щоб 

уникнути «мотиваційного вакууму» під час переходу до середньої школи. 

Тому, безумовно, зазначені вище особливості формування мотивації учіння початківців необхідно 

враховувати кожному вчителеві, якщо він хоче працювати відповідно до нової філософії освіти, що 

розглядає учня як суб'єкта процесу навчання. 

III. Анкета для вчителя 
1. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення позитивного на строю в учнів на уроці. 

2. Які методи і прийоми мотивації навчальної діяльності ви вважаєте найоптимальнішими? 

Яким із них ви надаєте перевагу у своїй роботі? 

Як саме під час підготовки до уроку, обираючи методи та прийоми мотивації, ви враховуєте: 

 специфіку класу; 

 індивідуальні можливості учнів; 

 умови роботи на уроці? 

 Чи склалась у вас власна система методів мотивації навчальної діяльності? 

 Чи вдається вам виробити в учнів раціональні способи розумової праці та навичок 

самоорганізації? Якщо так, то якими методами і засобами? 

 Чи часто ви створюєте такі умови на уроці, коли в учня активно формуються елементи 

«само-» (самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання)? 

 Який стиль спілкування з учнями на уроці для вас є пріоритетним? 

- Авторитарний; 

- демократичний; 

- ліберальний. 



9.Який характер навчальної діяльності у вас переважає? 

- Репродуктивний; 

- конструктивний; 

- творчий. 

10.Яких уроків у вас більше? 

- Що досягли поставленої мети; 

- частково досягли мети; 

- не досягли мети. 

11.Чи складно вам обирати методи і прийоми мотивації навчальної діяльності? Чи 

потребуєте ви допомоги і якої саме? 

IV. Один із найпростіших тестів на" виявлення особливостей мотивації пізнавальної 

діяльності учнів «Мотиви моєї діяльності» 
Любий друже! Уважно прочитай анкету та підкресли в ній ті пункти, які відповідають 

твоїм думкам, прагненням, відчуттям, бажанням. 

Я навчаюсь, тому що: 

- на уроках... (зазначте назву предмета) така обстановка, що хочеться вчитися; 

− примушують батьки; 

− хочу отримувати гарні оцінки; 

− необхідно готуватися до майбутньої професії; 

− у наш час у суспільстві не можна бути необізнаним; 

− хочу завоювати авторитет у однокласників; 

− подобається дізнаватися про щось нове; 

− подобається вчитель; 

− хочу уникнути поганих оцінок і неприємностей; 

− хочу більше знати; 

− мені приємно думати, відкривати для себе щось нове; 

− хочу бути першим учнем у класі. 

Опрацювання відповідей:  

1 — мотив благополуччя; 

2, 9 — мотив протидії пригніченню; 

3— мотив досягнення; 

4— мотив «професійне самовизначення»; 

5— мотив «позиція»; 

6,12 — мотив престижу; 

7,10— пізнавальний мотив; 

8,11 — емоційний мотив. 

V. Мотиваційний компонент у технологіях навчання 

Традиційне навчання налаштування учнів на сприймання нового матеріалу; розвиток 

пізнавального інтересу; молодші школярі — навчання з елементами зовнішньої цікавості; 

далі — у більшості випадків: вузькі інтереси (настанова) з орієнтацією на бальну оцінку; 

поступова втрата мотиваційним компонентом своєї значущості. 



Особистісно зорієнтоване та розвивальне як різновид особистісно зорієнтованого, 

спрямований на активізацію дієво-практичної сфери учнів (сфера інтелектуального роз-

витку, зона найближчого розвитку): налаштування суб'єкта навчання на ефективний процес 

пізнання, на особисту зацікавленість; усвідомлення, що й навіщо він зараз робитиме. Без 

виникнення цих мотивів учіння, без позитивної мотивації навчальної діяльності не може бути 

ефективного пізнання. З цією метою можуть широко використовуватися прийоми, що 

створюють проблемні ситуації, викликають в учнів здивування, інтерес до змісту знань, 

процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ і подій. Це може бути і коротка 

розповідь вчителя, і бесіда, і демонстрування наочності, й нескладний інтерактивний прийом 

(«мозковий штурм», «мікрофон», «криголам» тощо). Мотивація тут чітко пов'язана з темою 

уроку, психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання нових 

проблем. Як правило, матеріал, що пропонується учням для обговорення під час мотивації, 

обов'язково підсумовується і стає «місточком» для представлення теми уроку. Цей структурний 

компонент повинен займати не більше ніж п'ять відсотків часу заняття. 

Проблемно-діалогічне навчання: мотивація постановки навчальної проблеми 

Існують три основних методи постановки навчальної проблеми: спонукальний від 

проблемної ситуації: діалог, що підводить до теми; повідомлення теми з мотиваційним при-

йомом. 

Спонукальний від проблемної ситуації (діалог) є одним із найскладніших для вчителя, 

оскільки потребує через чітку мотивацію послідовного здійснення чотирьох дій: 

створення проблемної ситуації: 

спонукання до усвідомлення протиріччя проблемної ситуації; 

спонукання до формування навчальної проблеми; 

прийняття запропонованих учнями формулювань навчальної проблеми. 

Діалог, що підводить до теми, не потребує створення проблемної ситуації. Це система 

(логічний «ланцюжок») посильних для учня питані і завдань, які крок за кроком (поступово) 

підводять клас до формулювання теми уроку на основі чіткого усвідомлення мотивів дій. 

Повідомлення теми з мотиваційним прийомом — один із найпростіших методів 

постановки навчальної проблеми. Він полягає у тому, що вчитель сам повідомляє тему уроку, 

але перед цим викликає інтерес класу застосуванням одного з двох мотиваційних прийомів. 

Перший прийом — «яскрава пляма» - повідомлення класу матеріалу, що викликає інтригу, 

пов'язаного з темою уроку, що захоплює увагу дітей. Як «яскрава пляма» можуть бути вико-

ристані казки і легенди, фрагменти з художньої літератури, випадки з історії науки, культури 

та повсякденного життя, жарти, демонстрації нових, незрозумілих ще явищ, за допомогою 

експерименту або наочності. 

Другий прийом — «актуальність» — полягає в усвідомленні важливості запропонованої теми 

для самих учнів. 

    Наприклад 

У ч и т е л ь .  Сьогодні ми починаємо нову тему, а яку саме — ви легко здогадаєтеся, тому 

що з цим терміном ми зіткаємося практично на кожному кроці.. Ви приходите у магазин, 

бачите на ціннику: І... борошна коштує 4 гривні. Один чого? Чого? Так, кілограм. Берете до 

рук пачку цукру, на якій написано 1...? Так, кілограм. А де ви ще мали справу з цим терміном, 

як часто він вам зустрічається? Наведіть приклади. Як бачите, термін «кілограм» широко 

увійшов у повсякденне життя. Це і є тема нашого уроку. 

Схожість трьох зазначених методів постановки навчальної проблеми полягає у тому, 

що всі вони забезпечують адекватну мотивацію учнів до вивчення нового матеріалу. Різниця — у 

характері навчальної діяльності учнів та у розвивальному ефекті. 



Окремо слід зупинитися на уроках математики в початкових класах, які у більшості 

випадків є інтегрованими: у структурі одного уроку розглядаються різні змістові лінії 

(арифметичні дії, питання нумерації, геометричний матеріал, задачі, величини тощо). 

Кожна з них має власну логіку вивчення та методику викладення, послідовність, систему вправ 

тощо. Розгляд кожної змістової лінії потребує постановки специфічної навчальної мети та 

мотивації, вимагає нового підходу до конструювання уроку, структуру якого, беручи до уваги 

сказане, можна назвати блочною або роздрібненою. 

Кожний змістовий блок містить відомі етапи процесу навчання, тому у загальній 

структурі уроку проводиться кілька актуалізацій знань, повідомлень навчальної мети, підсумків 

і, безумовно, мотивацій, тому що кожний блок є завершеною частиною процесу навчання тієї 

чи іншої змістової лінії. 

У системі уроків математики є уроки, що називають тематичними. На таких уроках 

розглядається лише одна тема і відповідно на основі одної загальної мотивації реалізується 

одна загальна мета. 

Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент 

Проблемне навчання ґрунтується на системі проблемних ситуацій. У 1—4 класах це 

постановка перед учнями певного пізнавального завдання, що містить у собі суперечність, 

викликає дискусію, спонукає до роздумів, пошуків і висновків. 

Мета створення проблемної ситуації: свідомо засвоювати програмовий матеріал та 

розвивати розумові здібності. Серед критеріїв проблемної ситуації, що забезпечують акти-

візацію пізнавальної діяльності, виокремлюють такі: 

 орієнтування під час розв'язування проблемної ситуації на максимальну самостійність учнів, 

їхню власну пізнавальну і дослідницьку діяльність; 

 значущість розв'язання проблемної ситуації для учня; 

 динамічність проблемної ситуації. 

У початкових класах найдоцільнішими і найпоширенішими прийомами створення проблемних 

ситуацій через загальну адекватно-повноцінну позитивну мотивацію є: 

 зіткнення учнів із суперечливими фактами (метал у воді тоне, а дерево— ні; чому?); 

 демонстрація помилок, до яких призводить незнання певної теми (наприклад, труднощі, 

що виникають під час написання буквосполучень ьо, йо); 

 дослідницькі завдання (простежте, де сніг починає танути швидше, і поясніть, чому; 

простежте за місцем наголосу в українських словах і зробіть висновок); 

 спонукання учнів до узагальнення фактів (порівняйте слова: бур'ян —буряк, пір'я — буря; 

сформулюйте певне правило на основі цього порівняння); 

 спонукання учнів до аналізу фактів і явищ, які логічно суперечать  їхньому життєвому 

досвіду (метал у воді тоне, чому ж не тоне пароплав?); 

 постановка проблемного питання на основі елементів дискусії; 

 створення ситуації, коли учні переконані у недостатності своїх знань і відчувають потребу 

набути нових, щоб відповісти на поставлене запитання (назвіть слова одного кореня: вода, 

водій, водичка, водяний, водити, водний). 

Аналіз діяльності школярів дає вчителеві можливість здійснювати індивідуальний підхід до 

тих, хто відчуває труднощі у процесі пошуку. У такому випадку, як правило, відбувається 

процес автоматичного перетворення загальної мотивації навчальної діяльності на 

індивідуально-особистісну. 

VI. Пізнавальна мотивація як засіб формування особистості у процесі гри 
Коли обсяг інформації постійно зростає, зміст навчального матеріалу, що має засвоїти 

дитина, розширюється, то в учителя виникає потреба розкривати приховані резерви її ак-

тивності, формувати самостійність у пізнанні навколишнього світу, використовувати 

найоптимальніші методи і прийоми для якісного засвоєння знань, умінь і навичок у різних 

видах діяльності. 



Навчання й виховання маленького школяра неможливо уявити без упровадження у 

структуру уроку гри та ігрових технологій, що використовуються з навчально-пізнавальною, 

розвивальною та розважальною метою. Це один із найефективніших методів навчання, що 

максимально активізує інтелектуально-практичні й творчі можливості індивіда. 

Гра, а точніше вміння грати умовні ролі в умовних ситуаціях з умовними предметами та 

умовними конструкціями, стимулює розвиток уяви й уявлення, уваги й уважності, творчого 

мислення, сприяє опануванню абстракцій і узагальнень. 

Найбільш значущим знаряддям активізації навчально-пізнавальної діяльності є саме 

інтелектуальна гра, в якій динамічно поєднуються дидактична, розвивальна та пізнавальна мета. 

Суттєві компоненти інтелектуальних ігор: 

 збір потрібної інформації; 

 пошук невідомого елемента або алгоритму досягнення мети; 

 прийняття рішення: логічний вибір однієї позиції з низки можливих; 

 подолання перешкод на шляху до становленої чи обраної мети. 

Головний позитивний чинник гри — спроможність стимулювати пізнавальну активність і 

викликати потребу вчитися, довідуватися, досліджувати через чітко сформульовані у мету та 

усвідомлену кожним учнем мотивацію. 

Проведення інтелектуальних ігор не вимагає наявності громіздких і складних реквізитів; буває 

достатньо аркуша паперу й олівця. 

Існує кілька видів інтелектуальних ігор: 

 ігри з олівцем та усні ігри; 

 ребуси; 

 кросворди, сканворди, чайнворди; 

 ігри на шаховій дошці; 

 головоломки; 

 конкурси знавців-ерудитів тощо. 

Використання таких ігор у процесі безперервної освіти (самостійної чи організованої) відкриває 

необмежені перспективи для повної самореалізації в численних напрямках життєдіяльності. 

Якщо зіставити досягнення у розумовому розвитку, що пов'язані з грою, і набуті дитиною знання 

і навички, що необхідні для навчання у першому і наступних класах, то можна зробити однозначний 

висновок: переважають перші, оскільки вони мають пріоритетне значення для подальшого розвитку 

особистості як свідоміше та міцніше засвоєні. 

У грі дитина пізнає світ, розвивається її мислення, відчуття, воля, формуються взаємини з 

однолітками, відбувається становлення самооцінки і самосвідомості. 

Навчальний матеріал, поданий в ігровій формі, викликає в учня емоційне піднесення тільки 

завдяки правильній, методично грамотно обумовленій позитивній мотивації та створенню ситуацій 

успіху для всіх і кожного зокрема. 

Уникати таких ігор — означає позбутися чи не найсуттєвішого фактора у формуванні 

повноцінної творчої особистості навіть за наявності адекватного емоційно-пізнавального мо-

тиваційного компонента навчальної діяльності. 

Отже, гра у різних формах виконує різні функції, але домінує мотиваційна; саме з цих позицій 

слід оцінювати її переваги порівняно з іншими методами. 

VII. Формування у дитини емоційно-позитивної мотивації до шкільного навчання в сім'ї 
Загальновідомо, що саме в сім'ї формуються основні духовні орієнтири дитини, на яких у 

подальшому будується система її взаємин із соціальним середовищем. Цінності, що прийняті в 

сім'ї, визначають поведінку юної особи, ставлення її до себе та інших, сприяючи духовному зрос-

танню або, навпаки, перешкоджаючи розвитку. 

Батькам передусім необхідно знати, що інтерес до навчання може з'явитися у дитини лише 

тоді, коли дорослі створять відповідні умови для формування в неї прагнення пізнавати, а також 

почуттів обов'язку та відповідальності. 



Важливе значення у формуванні в дітей позитивних мотивів до навчання мають запитання 

дорослих: розпитувати дитину про школу слід таким чином, щоб збуджувати в неї інтерес саме до 

навчальної праці, а не до оцінок та похвали; підвищений інтерес до оцінки та постійне очікування по-

хвали при перших же невдачах можуть викликати негативне ставлення до школи, оскільки остання 

не змогла задовольнити амбіції дитини, що 

сформовані неадекватною мотивацією з боку батьків. 

Як відомо, ключем до будь-якого виду навчання є читання. Що ж робити у разі, коли дитина 

не хоче читати? Жоден учень не зможе залюбки робити те, що завдає йому неприємностей. Саме 

тому невдоволення батьків, невтішні порівняння з іншими дітьми, відчуття провини часто є 

причинами, які викликають у дітей відразу до читання. Що робити у такому випадку, як сформувати 

емоційно-позитивну мотивацію до процесу читання. З цього приводу можна дати кілька порад: 

 не сварити за погане читання, а навпаки, захоплюватися ним, хвалити малюка за те, що сьогодні він 

прочитав краще, ніж учора; 

 просити дитину читати щодня не тому, що вона погано це робить, а тому, що вам дуже 

приємно її слухати; 

 під час читання корисно зупини ти дитину, запропонувати висло вити свої враження від прочита-

ного, що внесе у процес читання емоційно привабливий елемент діалогу, допоможе зрозуміти текст й 

водночас дасть їй можливість відпочити; 

 якщо дитина не хоче читати, то не потрібно змушувати її робити це більше 5-6 хвилин. 

Слід зазначити загальні причини зниження інтересу дітей як до процесу читання, так і до навчання 

взагалі: 

 завищені вимоги батьків; 

 неадекватне оцінювання діяльності дитини батьками; 

 часті конфлікти в сім'ї з приводу навчання дитини. 

Отже, обов'язковою умовою стосунків у системі «батьки — дитина» є взаємна повага і довіра. 

Дорослим варто бачити в дитині самобутню особистість, а не об'єкт виховних дій, шанобливо 

ставитися до неї, розвивати в собі вміння підійти до дитини з умотивовано правильною настановою, 

що є найважливішою умовою формування емоційно-позитивних мотивацій до навчання у маленько-

го учня. 

VIII. Висновки 
Молодший шкільний вік має великі резерви формування мотиваційної сфери. Це початок 

становлення мотивації учіння, від якого багато в чому залежить доля дитини протягом усього 

шкільного часу; тому саме у цьому віці головний зміст мотивації полягає у тому, щоб навчити дитину 

вчитися. 

Зважаючи на все вище сказане, особливості мотивації учіння молодших школярів в узагальненому 

вигляді, можна подати таким чином: 

Умовні позначки: Мт — мотиви учіння; 

«+» — позитивна характеристика мотивів учіння; 

«—» — негативна характеристика мотивів учіння. 

Методи і прийоми психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів 

• Заохочення; 

• навчально-пізнавальна гра; 

• кооперація учнів під час уроку; 

• створення яскравих уявно-образних уявлень; 

• виконання творчих завдань; 

• створення проблемних ситуацій; 

• спонукання до пошуку альтернативних рішень; 

• створення ситуацій успіху; 

• створення ситуації взаємодопомоги 



 
 

Відповідальне формування вчителем мотиваційної сфери паралельно з розвитком емоційно-

вольового компонента соціальної сфери особистості з позиції «разом із дитиною» сприяє формуванню 

в маленького учня особистісного бачення світу та здатності вступати у діалог із ним, виробленню 

умінь самостійно приймати рішення, навичок самовиховання і саморегуляції взаємин, цілеспрямо-

ваності у діях і вчинках, тобто поступовому вихованню особистості, в подальшому успішної в соціумі. 

 

Питання № 3.  

Виходячи з логіки процесу навчання, контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є 

невід’ємним структурним компонентом навчального процесу. Він є, з одного боку, 

завершальною складовою оволодіння певним змістовним блоком, а з другого - своєрідною 

звʼязуючою ланкою в системі навчальної діяльності особистості.  

Перевірка виконує в навчальному процесі різноманітні функції і через те має велике освітнє та 

виховне значення. Перш за все вона допомагає учням оформити свої знання, відтворити їх в 

усному або письмовому мовленні. до того часу, поки знання не висловлені в мовленні, вони не 

можуть бути свідомо засвоєні, не можуть бути міцними. Отже, перевірка допомагає перш за все 

осмисленню та закріпленню знань, їх вдосконаленню. Контрольно-оцінна діяльність вчителя 

передбачає забезпечення дієвості та повноти, послідовності та грамотності у навчально-

пізнавальній діяльності учнів. У кінцевому результаті вона сприяє підвищенню якості навчальної 

роботи, якості навчального процесу в цілому.  



Разом з тим, в умовах традиційно-пояснювального навчання метою контролю є визначення 

якості засвоєння навчального матеріалу, що найчастіше розуміється як контроль знань, умінь та 

навичок учнів. Вважається, що саме здійснення цього завдання дозволяє підвищити 

відповідальність учнів за наслідки своєї навчальної роботи. В противагу такому розумінню 

сутності контрольно-оцінної діяльності є інша, головною її метою у розвивальному навчанні є 

індивідуальне з’ясування змін у розвитку учня і визначення конкретних шляхів сприяння цьому 

процесу. Отже, очевидним є існування двох альтернативних підходів до забезпечення 

контрольно-оцінної діяльності в сучасній школі (традиційного та демократичного).  

Перший традиційний для масової школи підхід передбачає «…визначення рівня засвоєння 

учнями знань, умінь та навичок у відповідності із вимогами шкільної програми» . Разом з тим, 

реалізація цього завдання не вичерпує всієї сутності контрольно-оцінної діяльності і не сприяє 

сьогодні «…у достатній мірі забезпеченню рівня освіченості молодого покоління, поглиблює 

розрив між дошкіллям і початковою школою, загальноосвітньою і вищою школою» .  

Детально розроблені критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів з кожного предмета 

закономірно не можуть бути використаними для оцінювання компетентностей, які є якісно більш 

складною системою над предметним утворенням, що не вичерпується знаннями та вміннями. 

Саме ця думка є однією з основних передумов розвитку другого демократичного підходу в 

оцінюванні.  

Також демократичний напрямок розглядає дитину не об’єктом, а суб’єктом оцінювання.  

Незважаючи на те, що останнім часом на сторінках періодичних видань точилася дискусія про 

необхідність і доцільність змін, які відбулися у системі контролю і оцінювання, основні 

недоліки, які були притаманні існуючій раніше п’ятибальній системі зберігаються і сьогодні.  

Основними недоліками чинної системи контролю і оцінювання, на нашу думку, є:  

- недостатнє врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, стандартизація 

оцінювальних підходів на всіх трьох ступенях;  

- засилля кількісний форм оцінювання і обліку;  

- домінування епізодичного оцінювання, високий суб’єктивізм облікових оцінок, психологічний 

дискомфорт на занятті;  

- низька варіативність у використанні існуючих методів контролю, слабка їх інтеграція;  

- недосконалий і обмежений спектр оцінок, його невідповідність генотипу дітей, поділ оцінок на 

позитивні і негативні;  

- низький рівень об’єктивності оцінювання, недосконалість обліку уможливлюють зловживання;  

- відсутність механізму об’єктивного підсумовування оцінок, формалізм більшості оцінок;  

- єдині підходи до оцінювання і контролю на всіх освітніх ступенях загальноосвітньої школи та у 

всіх типах професійних навчальних закладів, недостатня диференційованість оцінювальних 

технологій залежно від особливостей навчальних предметів, особливо у загальноосвітній школі;  

- недостатній логічний взаємозв’язок процесу оцінювання з попередніми етапами в організації 

засвоєння знань (планувальний, спонукальний, виконавчий).  

Більш цілісну і апробовану на практиці концепцію оцінювання розвитку молодших школярів 

запропонував Ш.О. Амонашвілі.  

Навіщо оцінювати знання? Від оцінки залежить уся наша орієнтувальна і взагалі будь-яка 

діяльність в цілому. Точність і повнота оцінки визначають раціональність руху до мети. Важко 

уявити, в який хаос могли б ми зануритися, виключивши хоча б на деякий час з нашої діяльності 

оцінний компонент. Отже, знання, уміння і навички повинні бути оцінені з тією єдиною метою, 

щоб намітити шляхи їхнього удосконалення, поглиблення, уточнення для активного включення 

школярів і різноманітну трудову і творчу діяльність, спрямовану на пізнання і перетворення 

дійсності. Однак неважко виявити і підтекст оцінної сторони навчання, що полягає в заохоченні і 

примусі учнів до навчання. Така функція оцінки досягає своєї вершини при виставленні оцінки. 

Важливим аспектом контрольно-оцінної діяльності, як вважає Ш.О. Амонашвілі, є подолання 

страху учня перед помилкою у процесі пізнання. У зв’язку з цим слід зазначити, що оцінювання 

використовується не тільки для визначення рівня успіхів учня, але й з метою цілеспрямованого 

комплексного впливу на його особистість в цілому та на окремі її якості.  



Отже, оцінка перетворюється у характеристику особистості, впливаючи на всі сфери її 

життя і регулюючи її спілкування з іншими учасниками навчального процесу. Оцінка «впливає 

на свідомість та почуття учня», її «співпереживають на тільки учні, а й їх товариші, батьки», вона 

розвиває почуття колективізму і товариськості, власної гідності і відповідальності, витримку і 

вміння контролювати свої дії, зміцнює волю і підвищує відповідальність за виконану роботу. 

Такий підхід суттєво відрізняється від традиційного розуміння сутності контрольно-оцінної 

діяльності, оскільки остання більш зорієнтована на індивідуалізм, самолюбство та зорієнтовану 

на мотиви пізнавальної діяльності, які не мають особистісної значущості. Згідно з ним дитина 

спочатку прагне оцінки, сподіваючись лише на позитивні її форми і прояви. але з часом 

переконується, що її навчальна діяльність не завжди відповідає рівневі особистісних запитів, що 

надалі негативно впливає на індивідуальні характеристики школяра.  

Ш.О. Амонашвілі вважає, що підвищувати успішність можуть лише умови, які 

підсилюють інтерес до навчання, до знань. Система ж оцінок, як правило, спотворює інтереси 

учнів до навчання і зводить його до «зовнішніх елементів навчального процесу».  

У зв’язку з цим Амонашвілі писав, що «…оцінка-бал, змагання - все це призводить до 

розвитку заздрості, марнослів’я». Розвиваючи цю думку, психологи і педагоги виходять із того, 

що оцінка-бал, можливо ще не сказала свого останнього слова. Ш.О. Амонашвілі підкреслював: 

«Справа в тому, де, як, коли і, основне, навіщо її застосовувати. Теорія і практика навчання 

свідчать, що тільки правильно організований контроль і оцінювання знань має значення як для 

учнів, так і для вчителя».  

Сучасна концепція контролю і оцінювання, розроблена представниками розвивального 

напрямку у навчанні, зорієнтована на врахування вікових особливостей учнів, забезпечення їх 

максимального розвитку і повинна базуватися на демократизації контрольно-оцінної діяльності.  

Передові педагоги одностайні у тому, що оцінка-бал - лише один із засобів мотивації, вона 

не повинна витісняти більш важливих і довготривалих стимулів активного і сумлінного 

навчання.  

Вирішення проблеми контролю й оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 

безпосередньо залежить від розуміння вчителем співвідношення механічного запам’ятовування й 

осмисленого засвоєння у процесі навчання. Вже в молодших класах закладається основа 

свідомого ставлення до навчання як праці. Знання - це основний продукт процесу навчання, який 

за своїм характером є поняттям широким і багатогранним. Воно містить у собі «…по-перше, 

постійне збереження в пам’яті узагальнюючих істин (правил, визначень, залежностей та ін.), які 

часто застосовуються в практичній діяльності і під час оволодіння новими знаннями; по-друге, 

розуміння загальних закономірностей, які є ніби джерелом для узагальнюючих істин». Як 

зазначає Василь Олександрович, «ці дві сторони набування знань взаємопов’язані, але 

потребують різної розумової діяльності», а тому - і відмінних способів контролю за їх 

засвоєнням з боку вчителя. Останній дуже часто не усвідомлює вказану різницю і вимагає від 

учнів тільки одного результату - якомога повнішого і точного відтворення незалежно від того, 

про що йдеться.  

Водночас від того, що саме має засвоїти учень і від того, в якій формі він це робить, 

залежать форма і результат контролю знань. На конкретних прикладах В.О. Сухомлинський 

показує, що засвоєння фактичного матеріалу можна проконтролювати, виконуючи репродуктивні 

вправи, але вони не дають змоги з’ясувати, чи усвідомлюють учні причинно-наслідкові зв’язки і 

закономірності, тобто чи «стало мислення, думання розумовою працею».  

У разі, якщо необхідно з’ясувати, наскільки учні усвідомлюють зв’язок між абстракціями і 

конкретними предметами, явищами дійсності, необхідно, на думку Василя Олександровича, 

орієнтуватися на такі критерії: наскільки активно виявляються розумові зусилля дитини в 

процесі аналізу того чи іншого явища, на уміння користуватися ними на практиці. Виходячи з 

цього, він тлумачить і поняття «якість праці»: «…якість розумової праці - здатність 

досліджувати, пізнавати, вивчати факти і явища не тільки безпосереднім спостереженням, а й 

опосередковано». Падіння інтересу до навчання, успішності учнів, на його думку, пов’язане 

перш за все з тим, що узагальнюючі поняття, висновки, умовиводи не формуються шляхом 

дослідження явищ і фактів, а заучуються. Через це учень не може користуватися здобутими із 



такими труднощами знаннями, вони «перетворюються у мертвий тягар і ускладнюють набування 

знань»: «Відповісти, вкласти знання, дістати оцінку. Виробився такий стиль мислення, стиль 

духовних інтересів: нагромаджувати знання, щоб потім, після екзамену, звільнитися від знань». 

Виникає, як зазначає Василь Олександрович, такий парадокс: «чим більший в учня запас знань, 

тим важче йому вчитися далі». Тому не обсяг засвоєного і не точність його відтворення є 

показником якості розумової праці. Сухомлинський підкреслював: щоб дитина охоче вчилася, її 

інтелектуальне життя в жодному разі не повинно обмежуватися лише шкільними, учнівськими 

методами, які вимагають запам’ятовування, заучування та відтворювання знань для перевірки їх 

учителем.  

Помилки в організації контролю й оцінювання унеможливлюють формування в учня 

прагнення вчитися, долаючи при цьому обєктивні труднощі процесу пізнання, становлення та 

самоствердження особистості, які неможливі без самоповаги.  

«Невміння знайти правильні критерії оцінки розумової праці школярів - це справжня біда, 

що породжує зубрячку, яка отупляє навіть здібних учнів», - пише Василь Олександрович. 

Вчитель же, на його думку, взагалі не повинен давати дитині привід вважати, що її оцінюють за 

те, наскільки повно вона запам’ятала і відтворила навчальний матеріал. У такому випадку знання 

відриваються від духовного життя школяра, від його інтелектуальних інтересів.  

З огляду на це В.О. Сухомлинський пропонує виводити критерії та показники 

сформованості знань учнів, враховуючи те, що знання мають бути і кінцевою метою, і засобом, 

інструментом для опанування нових знань, необхідною складовою інтелектуального, 

морального, емоційного, естетичного розвитку учня та учнівського колективу. Щоб забезпечити 

їх дієспроможність, вчителеві необхідно на практиці постійно дбати про дотримання кількох 

важливих умов.  

З перших кроків навчання найважливішим елементом знань і засобом контролю учіння 

дитини має стати володіння словом, відображення в думці і слові реального довкілля, рівень 

перетворення слова в інструмент дитячої творчості, пізнання всіх його відтінків. Якщо слово 

втрачає свою дійову силу, якщо учень тільки заучує, засвоює чужі і не творить власних думок, 

підкреслює В.О. Сухомлинський, існує небезпека його перетворення на пасивного спостерігача у 

процесі навчання і зведення функції контролю за навчальною діяльністю до простої перевірки 

сформованості відтворювальної здатності.  

Водночас слово самого вчителя також обумовлює ефективність контролю й оцінювання. В 

інтерпретації В.О. Сухомлинського воно є не тільки і не стільки засобом передачі певної 

інформації або оволодіння нею, скільки знаряддям, яке допомагає дитині відкрити в собі 

самодостатню Людину. Цікавою є думка про те, що під час оцінювання вчитель не повинен 

поспішати із загальними висловлюваннями про якість роботи дитини: оцінка має звучати тільки 

тоді, коли учневі «вдалося досягнути успіху». Найстрашніший злочин педагог бачить у тому, 

щоб словом переконати людину в її нікчемності порівняно з іншими, а у маленької дитини 

породити таким чином додаткові страждання. «Слово вчителя, насамперед, слово, звернене до 

розуму, серця, душі вихованця, і обставини, створювані в колективі, в спільній праці, у 

взаємостосунках дітей з дорослими, - все це переконує людину в тому, що вона - творець, 

господар праці, і від неї самої, від її волі, наполегливості, працьовитості залежить виявити себе, 

розкрити свої задатки, сили, здібності, талант» - така ідея була основою практичної роботи всіх 

учителів школи В.О. Сухомлинського.  

Іншою умовою забезпечення якості знань учнів, на думку Василя Олександровича, має 

бути цілеспрямоване формування здатності здобувати нові знання за допомогою вже засвоєних - 

«дуже тонка риса розумової праці школярів». З огляду на це пропонується і технологія уроку: 

«…готуючись до уроку, треба продумувати матеріал саме з цієї точки зору - знайти непомітні, на 

перший погляд, «вузлики», де сплітаються причинно-наслідкові, часові, функціональні зв’язки, з 

яких і народжується запитання, а запитання - це вже стимул, що збуджує бажання знати… Далі 

ви прагнете до того, щоб з усього запасу знань, яких набули вже учні, відділити необхідне для 

відповіді на запитання. Ось це відділення, використання знань, які вже є, для з’ясування 

незрозумілого, неясного і є добуванням знань… Найпасивніших і найнеуважніших слід залучати 



до праці різними способами… Після того, як незрозуміле, неясне стало очевидним, можна 

запропонувати: думайте всі, працюйте зосереджено, запишіть хід своєї думки».  

Така технологія навчання обумовлює і технологію контролю. Важливого значення за 

наведеного перебігу процесу пізнання набуває поточний контроль. Здійснюючи його, вчитель 

має чітко усвідомлювати рівень знань кожного учня: «…в одного учня вони широкі, в іншого - 

вужчі, один добре пам’ятає вивчене, інший дещо забув. Ось тут вам треба бути таким керівником 

розумової праці, щоб кожен, вслухаючись у ваше пояснення, йшов за ниткою думки, знаходячи в 

своїх запасах знань те, що там зберігається. Якщо в призначеному для знань місці - порожнеча, 

якщо дехто вже відірвався від нитки вашої думки, треба заповнити цю порожнечу додатковим 

поясненням… Буває, що для одержання «зворотної інформації» в таку хвилину досить поставити 

запитання, відповідь на яке обмежується одним або кількома словами, і вам уже стане ясно, які в 

окремих учнів виникли утруднення, як допомогти подолати їх». Завдання досвідченого вчителя 

під час поточного контролю полягає в тому, щоб тримати в полі зору ті місця, «…де саме 

сплітаються, перехрещуються, стикаються «вузлики» думки - смислові зв’язки», вчасно 

перевірити, «а чи всі донесли до цього пункту те, що я їм даю? А з яких куточків «комори знань» 

використовували вони власні запаси в той час, як я давав їм нові знання?». В залежність від 

змісту матеріалу В.О. Сухомлинський ставить і способи, якими здійснюється поточний контроль: 

постановка запитання, що потребує узагальненої відповіді, невеличка (на одну-дві хвилини) 

практична робота, розповідь учителя».  

У досвідчених учителів у центрі уваги не механічне відтворення учнями або повторення 

вивченого, а «поглиблений аналіз фактів, розкриття нових причинно-наслідкових зв’язків між 

явищами». Вони не допускають у відповідях учнів механічного повторення того, що розповідав 

учитель, або прочитали у підручнику. Опрацьовуючи матеріал вдома, школяр шукає відповідь на 

запитання вчителя. Специфічною ознакою такої діяльності є певне припущення, що спонукає до 

міркування і викликає інтерес до прочитаного. В такому випадку предметом контролю є не 

кількість прочитаних сторінок, результат запам’ятовування змісту, а продуктивність роботи 

думки, глибоке розуміння суті матеріалу.  

Типовим для великої кількості вчителів початкових класів є переконання в тому, що 

заучування правил є знанням правил. На цьому вони будують контроль на уроках рідної мови. 

В.О. Сухомлинський переконливо спростовує правильність такої позиції Досвідчені вчителі 

починають не із заучування правила, а з виконання «правильної» системи вправ, метою якої є 

«аналіз фактів живої мови». Процес вправляння не може бути обмежений часом, визначеним) 

програмі, а триває доти, «…поки на численних фактах живої мови учні з кожним новим уроком 

дедалі глибше осмислювали суть правил і поступово запам’ятовували їх». З огляду на це під час 

контролю від дітей слід вимагати не точного формулювання правил та наведення вже відомих 

прикладів, а показу того, як «працює» дане правило.  

Василь Олександрович вважає, що в процесі оцінювання різних категорій учнів важливо 

враховувати їхню специфіку. Під час опитування слабовстигаючих дітей не слід показувати 

дитині, що її виділяють у класі і створюють для неї особливі умови. Це принижує її гідність і не 

дає змоги пережити радість перемоги над собою. Водночас учитель має будувати технологію 

опитування дитини таким чином, щоб застрахувати її від випадкових і недоречних помилок, 

непомітно надаючи більшу за обсягом допомогу, повторюючи незрозуміле запитання, 

уповільнюючи темп опитування тощо. Ці та інші прийоми вчителя дають йому змогу створити 

умови, за яких у невстигаючої дитини може поступово сформуватися радість пізнання, радість 

успіху, бажання знати, що надалі супроводжуватиме її розумову працю [68, с. 14].  

В.О. Сухомлинський вважав, що оцінка, будучи невід’ємною частиною процесу навчання, 

є завершальним етапом роботи, винагородою за роботу. Він радив вчителям починати з 

виставлення відмінних оцінок і не поспішати заносити в журнал незадовільні оцінки учням, які з 

тих або інших причин не встигли засвоїти навчальний предмет.  

В своєму педагогічному досвіді В.О. Сухомлинський в початкових класах зовсім не 

виставляв незадовільних оцінок ні за письмові, ні за усні відповіді. Він не ставив учневі оцінку 

до тих пір, поки учень не досягав тих результатів, до яких прагнув в процесі праці: «Двійка і 

одиниця - це дуже тонкий і гострий інструмент, який у розумного досвідченого учителя 



початкових класів завжди лежить про запас, і він ним ніколи не користується. Якщо хочете 

знати, в початковій школі цей інструмент для того і повинен існувати, щоб ним ніколи не 

користуватись. Педагогічна мудрість вихователя і є в тому, щоб дитина ніколи не втратила віри в 

свої сили, ніколи не відчувала, що в неї нічого не виходить».  

У досвіді В.О. Сухомлинського учні самі записували у щоденник оцінки отримані на 

уроках. І не було жодного випадку, щоб дитина намагалася приховати від батьків оцінку, так як 

вона відображала радість успіху. Сухомлинський звертав велику увагу на те, щоб під час 

перевірки знань всі учні були зайняті активною, розумовою індивідуальною працею. Для 

вирішення цього питання він рекомендує наступний спосіб: учні відкривають зашити, слухають 

запитання до учня, якого визвали до дошки і дають в зошиті коротку, схематичну відповідь. 

Вони не чекають, поки вчитель запропонує їм переписати з дошки чи написати свій приклад. 

Вчитель привчає працювати їх самостійно, перевіряти свої знання. Кожний з них нібито 

порівнює свої знання із знаннями того, кого визвали до дошки.  

 

Питання № 4. Гуманістична система контролю і обліку навчальної діяльності молодших 

школярів, що надає можливість створення стану психологічної розкутості, творчої свободи  

молодших школярів і вияву їх толерантності. 

Гуманістичні засади контрольно-оцінної діяльності та широке розуміння поняття 

оцінювання представлено у працях видатних українських педагогів М. Пирогова та В. 

Сухомлинського.  

Історично склались традиційна та демократична системи оцінювання. Перша виникла з 

появою самого оцінювання як процесу, існує впродовж декількох сторіч, має вплив на більшість 

сучасних шкіл. В цій системі найбільша увага приділяється контролю власне знань, умінь і 

навичок учнів.  

Базовими поняттями традиційного оцінювання є:  

контроль, як структурний компонент контрольно-оцінної діяльності, що передбачає 

виявлення, встановлення та оцінку знань учнів, тобто визначення обсягу, рівня та якості 

засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в знаннях, уміннях та 

навичках окремих учнів та всього класу для внесення необхідних коректив в процес навчання, 

для вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації. 

Перевірка, завданням якої є виявлення знань, умінь та навичок учнів та порівняння їх з 

вимогами певних навчальних програм.  

Заключним актом контролю є оцінювання вчителем успішності навчально-пізнавальної 

діяльності школярів, зокрема у формі виставлення певної оцінки-балу . 

Основними завданнями контролю, стверджують В. Лозова, Х. Вех, Н. Бурінська., 

М. Казанський, С. Баранов, В. Бударний, Н. Уткіна, Т. Назарова та інші, є виявлення рівня 

правильності, обсягу, глибини та дійсності засвоєних учнями знань, отримання інформації про 

характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності учнів в навчальному 

процесі, встановлення ефективності методів, форм та способів їх навчання. 

Початкова школа для дитини – старт у здобутті впевненості у своїх здібностях оволодіти 

знаннями та у налагодженні позитивних взаємин з однолітками. Власне тут діти перевіряють свої 

інтелектуальні, фізичні, соціальні та емоційні дані, мають змогу визначити: наскільки вони 

відповідають стандартам, що визначені батьками, вчителями, суспільством в цілому. 

Перебування дитини в школі та ставлення, яке вона там зустрічає, впливає на врівноваженість її 

психіки та рівень тривожності. Дитина, в якої не досить добре розвинена гнучкість мислення, 

може бути травмована школою, бо така дитина повільніше засвоює матеріал, ніж однолітки, й не 

може змагатися з ними. Постійне відставання у класі розвиває у неї відчуття неповноцінності.  

За таких умов, повертаючись обличчям до дитини, до її психологічних особливостей, 

ураховуючи фактори буття, які впливають на сприйняття дитиною свого статусу школяра, його 

самооцінки, введення безбального оцінювання знань в школі cтане тією важливою умовою, що 

дає змогу акцентувати увагу не на результаті, а на самому процесі здобуття знань, дозволяє без 

особливого хвилювання висловлювати свою думку, відчувати свою самоцінність.  
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Педагоги школи І ступеня, на нашу думку, мають бути націлені не фокусувати увагу учнів 

на окремих фактах та закономірностях, а розвивати уміння аргументувати свої висновки та 

рішення, допомагати дітям самостійно відбирати інформацію та критично її осмислювати. Мета 

такого підходу – посилити зацікавленість та намагання пізнати невідоме, розкрити зв’язки між 

поняттями, привчити оцінювати альтернативи, створювати та перевіряти гіпотези.  

Вивчення стану проблеми, дозволили сформулювати систему принципів, які забезпечують 

демократизацію контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Принцип індивідуалізації та диференціації. Хоча цей принцип і належить до основних 

педагогічних вимог щодо здійснення контролю, та в більшості випадків дотримується 

несистематично. До нього належить як врахування індивідуальних особливостей учнів 

(темпераменту, характеру, здібностей, нахилів та ін.) під час перевірки, так і контроль знань 

відповідно до цих особливостей кожної дитини. Основоположницею цієї ідеї стала 

С.П. Логачевська. 

Різноманітність форм оцінювання і прийомів контролю. Багато педагогів у своїй 

практичній діяльності просто забувають про існування таких дієвих прийомів, як, наприклад, 

взаємоконтроль, ігровий контроль. Також існують різні форми схвалення, перспективна і 

відстрочена оцінка. Позитивний вплив на учня несе розгорнуте словесне оцінювання (коли 

вчитель аналізує хід роботи, її результат, коментує спосіб виконання її учнем, в ході чого сам 

показує раціональні шляхи роботи).  

Цілеспрямоване формування особистісної пізнавальної мотивації. Учень має знати, 

чому в нього саме такий бал. Це дозволить йому уникнути помилок при підготовці до наступного 

заняття і формуватиме пізнавальний особистісний інтерес до процесу навчання. Контроль та 

оцінювання слід здійснювати так, щоб демонструвати учневі і колективу, у якому він навчається, 

його успіхи, а не принижувати гідність недоліками; використовувати оцінку як засіб 

стимулювання, виховання, і в меншій мірі – як засіб унаочнення недоліків у навчанні. Над цією 

проблемою плідно працював В.О. Сухомлинський . 

Спрямованість контрольно-оцінної діяльності вчителя на всіх учнів класу (слабких, 

середніх, сильних). Характеристику цього принципу можна знайти в працях Логачевської С.П. 

Принцип цілеспрямованого і систематичного формування самоконтролю.  

Принцип об’єктивності, що передбачає, на нашу думку, дотримання певної єдності 

вимог та стилю здійснення контролю з боку вчителів.  

Дотримання принципів гуманізації та демократизації контролю навчально-пізнавальної 

діяльності забезпечить позитивні зрушення в навчальному процесі, адже таке оцінювання дає 

змогу створити умови для самостійного та самокерованого (в плані рівня та темпів) навчання, 

формує у дитини, незалежно від віку, уміння долати посильні труднощі, бути зібраною, 

зосередженою, вміти безболісно реагувати на словесну, аргументовану оцінку. Стикаючись із 

труднощами дитина не панікує, а займає активну позицію. Зрозуміло, що не всі діти в повній мірі 

володіють умінням впевнено реагувати на невдачу, пасивна позиція вимагає від вчителя 

враховувати індивідуальні особливості дитини (наприклад, занижену самооцінку). Але 

сприйняття себе як компетентну особистість (мотив досягнення успіху) має досить вагомий 

вплив на успішність у навчанні.  

Умовами оптимального забезпечення контрольно-оцінної діяльності є:  

 посилена мотивація системи контролю і оцінювання у початковій школі на кожному уроці;  

 урізноманітнення форм і прийомів контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів із 

врахуванням їх вікових і індивідуальних особливостей;  

 використання ігрової діяльності під час контролю і оцінювання;  

 використання прийомів взаємоконтролю, взаємооцінювання;  

 цілеспрямоване і систематичне формування самоконтролю як важливої складової учбової 

діяльності молодших школярів.  

Систему оптимальних методів, прийомів та форм контрольно-оцінної діяльності, 

складають:  

а) використання замінників оцінки-балу:  



– вербальних: словесне схвалення вчителем, словесне схвалення учнем-експертом 

(рецензентом), словесна самооцінка, виступ експерта щодо результатів роботи групи учнів, 

присвоєння почесного звання, похвала у присутності батьків чи групи однокласників, інших 

педагогічних працівників; 

– невербальних: фішки; медалі; листівки; використання оцінок-печаток; пантомімічні 

форми оцінювання (потискання руки, схвальний погляд, умовні рухи із певним змістовим 

навантаженням – «добре», «почекай», «сумніваюсь», «подумай»), використання сигнальних 

карток прямого призначення та кодованих за кольором або за формою; записи у зошиті, у 

щоденнику;  

б) використання методів взаємоконтролю:  

– взаємоперевірка зошитів (із зазначенням кількості і характеру помилок; із 

підкресленням помилок; із виправленням помилок);  

– взаємоопитування (додаткові запитання товаришеві; підготовка карток 

взаємоопитування; взаємодиктант);  

в) використання методів взаємооцінки:  

– рецензування відповіді товариша;  

– робота експертів (індивідуально або групами). 

З метою забезпечення більш доцільного педагогічного керівництва навчальним процесом і 

досягнення його оптимальних результатів слід проводити цілеспрямовану роботу із батьками 

молодших школярів, яка передбачає формування у них адекватного уявлення про сутність 

контрольно-оцінної діяльності та способи допомоги учням під час виконання ними домашньої 

самостійної роботи. 

Форми роботи в цьому випадку такі:  

 спільні збори батьків і дітей;  

 індивідуальні бесіди;  

 консультації вчителів з батьками (на рівні класу, школи тощо); 

 педагогічні семінари та ін.  

На таких зустрічах роз’яснюються завдання і значення контролю і оцінювання в 

початковій школі, сутність 5-бальної та 12-бальної шкал оцінювання, адже саме це питання 

хвилює батьків, які навчалися ще за старими стандартами. Разом з цим акцентується увага і на 

зміні самої ролі оцінювання, на найбільш важливих або проблемних його сторонах.  

Отже, за умов гуманістичного та демократичного ставлення до шкільної діяльності 

дитини та її особистості взагалі виникає і закріплюється важлива особистісна характеристика – 

мотив досягнення успіхів, який визначає сприйняття дитини в усій різнобарвності її 

психологічних особливостей, дає змогу бути собою, не дає можливості принижувати її, 

залякувати, ізолювати лише за те, що вона не встигає у навчанні. Натомість орієнтує на соціальне 

пізнання світу, в якому вона живе. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 

ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ. 

1. Види планів закладу інтернатного типу.  

2. Ігрове проектування. 

3. Технологія складання плану позаурочної навчальної діяльності учнів на поточний місяць. 

4. Можливості вивчення сім'ї, умов виховання дітей в інтернаті.  

 

Основний зміст теми: 

Питання № 1. Різні види планів закладу інтернатного типу. 

Ефективність управління школою-інтернатом в умовах її розвитку залежить від якості реалізації 

управлінських функцій з найбільш важливих напрямків управлінської діяльності, серед яких 

значне місце належить плануванню: річний план, програма розвитку, освітня програма як цілісна 

система органічно пов'язаних між собою напрямів діяльності. 
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Планування виховної роботи 

План роботи школи-інтернату на навчальний рік: 

- наявність та ґрунтовність аналізу стану виховного процесу в … навчальному році;  

- визначення пріоритетних напрямів виховної роботи в …. навчальному році;  

- наявність розділу «Виховна робота» у плані роботи, відповідність поставлених завдань 

проблемі, над якою працює навчальний заклад; 

- охоплення плануванням усіх напрямів виховної роботи; 

 - конкретність запланованих заходів, визначення термінів виконання та відповідальних осіб. 

План роботи методичного об’єднання класних керівників (вихователів). 

Плани виховної роботи класних керівників та вихователів. 

Питання № 2. Ігрове проектування 

Ігрове проектування (конструювання) характеризується наступними ознаками: 

− наявність складної проблеми чи задачі, що повідомляється викладачем учням. Він формулює 

контрольні питання з проблеми; 

− поділ учнів на невеликі групи, що змагаються та розробляють варіанти рішення поставленої 

проблеми (задачі); 

− імітація засідання технічної ради (чи іншого подібного з ним органа), на якому з 

застосуванням методу розігрування ролей виробляється публічний захист розроблених варіантів 

рішень (з їхнім попереднім рецензуванням). Перед таким засіданням відбувається розподіл 

ролей. 

Метод ігрового проектування, на думку І.Чечеля, - педагогічна технологія, орієнтована не на 

інтеграцію фактичних знань, а на їхнє застосування і придбання нових (часом і шляхом 

самоосвіти). 

Дослідницький проект може бути за змістом багатопредметним (виконуватися на матеріалі 

конкретного предмету, міжпредметним, інтегрувати суміжну тематику декількох предметів). 

Виконується він у ході факультативів, роботи у творчих майстернях. 

Метод ігрового проектування дозволяє в групі формувати в учнів уміння працювати в колективі, 

брати відповідальність за вибір рішення, розділяти відповідальність, аналізувати результати 

діяльності. Викладач у ході проектування виступає в ролі консультанта і помічника, а акцент 

навчання робиться не на змісті навчання, а на процесі застосування наявних знань. Варто 

підкреслити, що учні вільні у виборі способів і видів діяльності до поставленої мети, їм ніхто не 

говорить, як і що необхідно робити. Навіть невдало виконаний проект має велике позитивне 

значення, тому що на етапі самоаналізу і захисту викладач і учні ретельно аналізують об'єктивні і 

суб'єктивні причини невдач, несподівані наслідки діяльності і т.п., що створює мотивацію до 

повторної діяльності, формує особистий інтерес до нових знань. 

Питання № 3. Технологія складання плану позаурочної навчальної діяльності учнів на 

поточний місяць. 

Позанавчальна (позаурочна діяльність школярів - поняття, що об'єднує всі види діяльності 

школярів (крім навчальної), в яких можливо і доцільно рішення завдань їх виховання і 

соціалізації. У проекті державного освітнього стандарту загальної освіти другого покоління, 

підготовленому Російською академією освіти, наголошується, що організація занять за 

напрямками позанавчальної діяльності є невід'ємною частиною освітнього процесу в школі. 

Види позанавчальної діяльності – основа розробки і реалізації конкретних форм 

позанавчальної діяльності 

o Ігрова діяльність 

o Пізнавальна діяльність 

o Проблемно-ціннісне спілкування 

o Дозвільно-розважальна діяльність (дозвіллєвий спілкування) 

o Художня творчість 

o Соціальне творчість (соціально значуща волонтерська діяльність) 

o Трудова (виробнича) діяльність 

o Спортивно-оздоровча діяльність 

o Туристсько-краєзнавча діяльність. 



Питання № 4. Можливості вивчення сім'ї, 

 умов виховання дітей в інтернаті. 

Програма вивчення сім’ї 

(за М.Ю.Красовицьким) 

-Склад сім’ї, діяльність батьків – професійна і громадська. 

-Матеріальне становище сім’ї, умови життя і навчання дитини. 

-Загальний культурний рівень батьків, їх педагогічна культура. 

-Розпорядок і режим життя учнів в сім’ї. 

-Наявність та характер контролю батьків за навчанням і поведінкою учня. 

-Моральний дух сім’ї, її моральні цінності та пріоритети. 

-Характер взаємовідносин у сім’ї (між батьками, між дитиною і батьками). 

Ставлення батьків до виховних зусиль школи, зацікавленість у навчальних успіхах сина (дочки). 

Приблизна схема аналізу особливостей 

і недоліків сімейного виховання учнів 
І. Загальна характеристика сім’ї: 

1.     Склад сім’ї: повна, формально повна, неповна. 

2.     Характеристика сім’ї: гармонійна, проблемна (конфліктна, антипедагогічна, асоціальна, 

аморальна). 

3.     Типовий стан сім’ї: 

–  емоційний комфорт; 

–  тривожність; 

–  емоційно-психологічний дискомфорт і нервово-психічне напруження. 

4.      Стиль сімейного виховання: ліберальний, демократичний, авторитарний, нестійкий. 

5.     Порушення сімейного виховання: 

–  домінуюча гіперпротекція; 

–  потураюча гіперпротекція; 

–  гіперпротекція; 

–   емоційне викладання; 

–   жорстка поведінка; 

–   підвищена моральна відповідальність. 

6.     Ставлення до школи: підтримують тісний зв’язок, підтримують контакти епізодично. 

Зв’язки мають випадковий характер, батьки уникають контактів, протидіють шкільному 

вихованню. 

ІІ. Особливості сімейного виховання: 

1.     Батьки створюють умови для правильного розвиту дитини: 

–  нормальні житлово-побутові умови; 

–  організація місця для занять; 

–  створення домашньої бібліотеки; 

–  наявність ігрових куточків; 

–  контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму. 

2.     Батьки розвивають пізнавальні інтереси дитини: 

–  разом з дітьми слухають радіопередачі; 

–  дивляться й обговорюють телепередачі; 

–  читають книжки, обговорюють їх зміст; 

–  ходять з дітьми до театру; 

–  відвідують кіно; 

–  заохочують улюблені заняття дитини. 

3.     Батьки надають допомогу в навчанні, організації домашньої навчальної праці. 

4.     Діти мають конкретні трудові обов’язки в сім’ї. 

5.     Батьки виконують рекомендації педагогів щодо виховання дитини. 

6.     Батьки бачать недоліки у вихованні своїх дітей. 

7.     Сім’я допомагає педагогу в організації навчально-виховної роботи. 

8.     Батьки справляються із вихованням дитини. 



  

ІІІ. Недоліки сімейного виховання (назва). 

1.     Причини недоліків (відповідне підкреслити): 

–  неблагополуччя сім’ї (мікроклімат, здоров’я); 

–  відсутність єдиних вимог; 

–  незнання психологічних особливостей своєї дитини; 

–  низький освітній, культурний, психолого-педагогічний рівень батьків; 

–  відсутність контролю, бездоглядність, психічна деривація дитини; 

–  використання антипедагогічних заходів впливу; 

–  неправильне оцінювання дитини, її ідеалізація; 

–  невиконання рекомендацій педагога; 

–  невіра у можливості дитини, у свої сили; 

–  переоцінювання виховних можливостей сім’ї; 

–  інші причини (вказати які). 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОПІДГОТОВКИ УЧНІВ УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО 

ТИПУ 

1. Показники ефективності самопідготовки з урахуванням умов і виховної системи закладу 

інтернатного типу. 

2.  «Дерево рішень» – шляхи створення ситуацій спонукання і сприяння бажанню молодших 

школярів навчатись.  

3. Конструювання години спілкування.  

4. Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб утвердження гармонійних особистісних 

стосунків між учнями і вчителем у ході самопідготовки. 

 

Основний зміст теми: 

Питання № 1. Показники ефективності самопідготовки з урахуванням умов і виховної 

системи закладу інтернатного типу. 

Це: вироблені у школярів навички планування навчальної роботи,  

оптимальний розподіл сил і часу;  

розвиток уваги, пам'яті, мислення, мовлення; 

прояв бажання більше знати, використовувати свої знання на практиці. 

Показники результативності самопідготовки 

Кожен вихователь завжди зможе перевірити, чи правильно він керує самопідготовкою 

молодших школярів і які результати його виховної діяльності. Для цього вихователь постійно 

спостерігає за такими показниками: інформованість, дисциплінованість, організованість, 

активність своєї групи на самопідготовці. 

Інформованість дітей відбивається в умінні: 

1. Швидко знайти в щоденнику домашнє завдання. 

2. Відповідне знаходження його в підручнику. 

3. Учень знає, як виконувати домашнє завдання, де необхідно шукати довідку при труднощах. 

4. Він діє відповідно інструкції. 

5. Дотримується послідовності дій. 

6. Не звертається за поясненням до вихователя та товаришів. 

7. Не потребує сторонньої допомоги. 

8. Уміло користується посібниками, приладдям. 

9. Швидко усуває помилки, які з'являються у процесі роботи. 

10.  Виявляє впевненість у правильності виконання завдання.  

Дисциплінованість виявляється у вчинках дітей: 

1. Всі учні з'являються на самопідготовку вчасно, без запізнень. 

2. Працюють самостійно. 

3. Дотримуються тиші та порядку. 

4. Без дозволу вихователя не пересідають на інше місце. 



5. Без потреби не звертаються до вихователя. 

6. Стежать за поставою під час роботи. 

7. Дотримуються чистоти та порядку на своєму робочому місці. 

8. Стежать за охайністю одягу, зачіски, рук. 

9. Дотримуються правил шанобливого та уважного ставлення до вихователя. 

10. Товаришують з одногрупниками. 

11. Бережно ставляться до шкільного майна, своїх речей та речей товаришів. 

Організованість групи наочно відбивається в діяльності вихованців: 

1. Усе підготовлено до виконання домашніх завдань. 

2. На робочому місці немає нічого зайвого. 

3. Економне використовує час на окремі етапи виконання завдання. 

4. Чітко планує індивідуальну роботу. 

5. Швидко та позитивно реагує на вказівки вихователя. 

6. Уміло усуває зовнішні перешкоди. 

7. Правильно розуміє вимоги самопідготовки. 

8. Дотримується організаційного порядку самопідготовки. 

9. Вимагає організованості своїх товаришів. 

Про активність дітей під час самопідготовки можна робити висновок коли: 

1. Старанно і в темпі працюють над завданням. 

2. Охайно і ґрунтовно виконують всі дії згідно з завданнями. 

3. Встигають все зробити вчасно. 

4. Встигають провести перевірку своєї роботи. 

5. За своїм бажанням використовують довідковий матеріал. 

6. Діють самостійно без сторонньої допомоги. 

7. Допомагають товаришам, консультуючи їх. 

8. Беруть участь у взаємоперевірці виконаної роботи. 

9. Знаходять допущені помилки і пояснюють їх. 

10. Допомагають вихователеві у з'ясуванні завдань, в організації взаємодопомоги та 

взаємоконтролю. 

Маючи уявлення про ці показники, вихователь певною мірою може виправити і покращити 

керування самопідготовкою та контроль за виконанням завдань. 

 

Питання № 2. «Дерево рішень» – шляхи створення ситуацій спонукання і сприяння 

бажанню молодших школярів навчатись. 

Інтерактивна вправа – центральна частина заняття, яка має займати близько 50-60% часу, 

її мета – засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку.  

Обов'язковою є така послідовність і регламент проведення інтерактивної вправи: 

1. Інструктування (2-3 хвилини). 

2. Об'єднання в групи або розподіл ролей (1-2 хвилини).  

3. Виконання завдання, де вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії (5-15 

хвилин).  

4. Презентація результатів виконання вправи (3-15 хвилин).  

5. Рефлексія результатів учнями, що є природним і найважливішим компонентом інтерактивного 

навчання.  

Рефлексія здійснюється в різних формах: як індивідуальна робота, робота в парах, групах, 

дискусія. Вона застосовується після найважливіших інтерактивних вправ, після уроку, після 

закінчення певного етапу навчання.  

На четвертому етапі інтерактивного уроку в початковій школі можна застосувати таку 

інтерактивну вправу як «Дерево рішень».  

Технологія «Дерево рішень» відноситься до технологій колективно-групового навчання. 

Ця технологія» допомагає проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних 

рішень.  

 



Як організувати роботу 

чного розв'язання. Вона може бути викладена у 

формі історії, судової справи, ситуації з життя, епізоду з літературного твору.  

читання.  

жному учневі зразок «дерева рішень».  

заповнюючи схему.  

 

ди, яких вона стосується? Якщо 

проблема важлива й актуальна, процес може тривати.  

цьому етапі жоден з варіантів не може бути неправильним. Важливо набрати якомога більше 

ідей.  

він містить?  

обговорення дійти спільного варіанта розв'язання.  

 

Питання № 3. Конструювання години спілкування. 

Години спілкування допомагають учням зрозуміти значущість проблем, що 

відбуваються в житті, залучають їх у процес вирішення власних проблем. Важливо проводити 

годину спілкування не час від часу, а в системі, за певною технологією. 

Мета години спілкування – допомогти у вирішенні проблем, розвивати в учнів здатність 

вирішувати ці проблеми самостійно. 

Завдання: викликати дітей на відверту розмову один з одним, ініціювати чесну 

дисципліну серед школярів. Дуже важливий неосудливий тон дискусії. 

Як відзначають Джейн Нелсон у «Позитивній дисципліні» і Вільям Глассер у «Школі без 

невдах», особливо варто виділити деякі моменти, яких не повинно бути на годині спілкування: 

− не дозволяйте дітям засуджувати або звинувачувати інших; 

− не залучайте дітей до вистежування й виявлення правопорушників; 

− не карайте весь клас за поведінку окремих дітей; 

− щоб залучити клас до пошуку справедливого й правильного рішення, треба створити 

атмосферу співпраці. 

При організації й проведенні години спілкування важливе дотримання низки правил або 

вироблення власних, наприклад: 

− спробувати самим вирішити проблему; 

− не чинити один на одного ніякого тиску; 

− слухати один одного й не перебивати. 

Структура години спілкування 

Структура класних зборів може бути такою. 

1. Представлення обговорюваної проблеми (класним керівником або учнями). 

2. Виклад інформації з проблеми. 

3. Початок дискусії: «Що нам необхідно зробити для того, щоб...», «Результат вийшов таким, 

тому що...» 

4. Пропозиції щодо вирішення проблеми. 

5. Вибір рішення. 

6. Обговорення передбачуваного результату рішення. 

7. Закриття зборів. 

Процедура години спілкування 

Процедура години спілкування передбачає й особливі умови. Школярі повинні сидіти по 

колу, бачити того, хто говорить. Не менш важливо дотримуватися встановлених часових 

обмежень. Для учнів початкової школи досить 30 хвилин, а для старших школярів – 45 хвилин. 



Якщо обговорення, дискусія відбуваються успішно й цікавлять усіх учнів, то час може бути 

продовжено, але до розумних меж. Разом із класом необхідно встановити, як часто 

організовувати класні збори, зустрічі. Однак можуть виникнути ситуації, що вимагають 

невідкладного проведення класних зборів, тоді їх можна організувати вранці, до початку занять. 

На класних зборах можуть вирішуватися питання виборів і перевиборів органів самоврядування; 

проводяться групові ігри на відкритому повітрі з моделювання соціальних ситуацій, тренування 

позитивного мислення; створення класних правил для досягнення бажаної етичної поведінки; 

вирішення конфліктів і налагодження дружніх взаємин між учнями. За допомогою різноманітних 

форм діяльності учнів у самоврядуванні класному керівникові необхідно визначити внутрішній 

ріст дітей. Це може бути виражене в переліку спеціальних навичок, характерних для дітей 

різного віку. 

Для учнів початкових класів характерні такі основні навички: 

− Розуміти й описувати проблему, виступати не соромлячись. 

− Висловлювати власну думку, брати активну участь в обговоренні питання (проблеми). 

− Уміти слухати, коли інші діляться своїми ідеями, думками. 

− Підтримувати тривалий контакт. 

− Чекати й не переривати мовця. 

− Відповідально ставитися до дорученої справи, розвивати здатність до рефлексії. 

− Приймати рішення, адекватне проблемі, потім дотримуватися його. 

Для старших школярів характерні такі основні навички:  

− Уміти пропонувати більш ніж один спосіб вирішення проблеми. 

− Враховувати різні точки зору. 

− Передбачати різні наслідки пропонованих рішень. 

− Використовувати активне слухання для перефразування й повторення ідей інших учасників. 

− Реагувати на інших на основі принципу емпатії. 

− Відповідально виконувати й брати активну участь у всіх справах класу. 

− Розвивати здатність до рефлексії. 

Година спілкування як одна з головних форм виховання в школі 

Форма – це зовнішній обрис, зовнішній вид, контури предмета; зовнішнє вираження 

якого-небудь змісту. 

Форма виховної роботи – це сукупність організаторських прийомів і виховних засобів, 

що забезпечують зовнішнє вираження виховної роботи (композиційна побудова виховного 

заходу). 

Форми виховної роботи – явище динамічне. Існуюча система форм виховної роботи 

постійно поповнюється новими, відповідно до умов шкільного життя. 

Існують різні підходи до класифікації форм виховання, в основі яких лежить та чи інша 

ознака: 

− за кількістю учасників: масові (шкільний бал), групові (класні збори), індивідуальні (бесіда); 

− за видами діяльності: пізнавально-розвивальні (вікторина), розважальні (дискотека), за 

напрямами виховної роботи (профорієнтаційні, фізкультурно-оздоровчі тощо справи); 

− за результатом: інформаційний обмін (усний журнал), вироблення спільного рішення 

(збори), суспільно значущий продукт (акція милосердя). 

Широко розповсюдженою формою виховної роботи є година спілкування (година 

класного керівника). 

Година спілкування – це форма виховної роботи, при якій школярі під керівництвом 

педагога включаються в спеціально організовану діяльність, яка сприяє формуванню системи 

відносин до навколишнього світу. 

Виділяють два основні види виховної години: тематична і година спілкування з 

поточних справ у класі. 

 

 

 

 



Функції виховної години 

Година спілкування виконує такі функції: 

−  просвітницьку – дає можливість розширити коло тих знань учнів, які не знайшли 

відображення в навчальних програмах. Ці знання можуть містити в собі інформацію про події, 

що відбуваються в країні, за кордоном. Об'єктом обговорення може бути будь-яке явище або 

подія; 

−  орієнтувальну – сприяє формуванню ставлення до навколишнього світу, виробленню 

ієрархії матеріальних і духовних цінностей; допомагає оцінювати явища, що відбуваються в 

житті (вона тісно пов'язана з просвітницькою, тому що не можна навчити учнів оцінювати 

явища, з якими вони не знайомі; хоча година спілкування може виконувати суто орієнтувальну 

функцію); 

−  спрямувальну – дає змогу перенести обговорення того чи іншого явища в рамки реального 

досвіду учнів. 

−  формувальну – формує в учнів навички обмірковування й оцінки своїх учинків і самих себе, 

навички ведення діалогу й побудови висловлювання, відстоювання власних поглядів. 

Типи години спілкування 

Година спілкування морального спрямування  

Мета:  

− Освіта учнів з метою вироблення власних моральних поглядів, суджень, оцінок. 

− Вивчення, осмислення й аналіз морального досвіду поколінь. 

− Критичне осмислення й аналіз власних моральних учинків, учинків однолітків та 

однокласників. 

− Розвиток моральних особистісних якостей, таких як доброта, бажання допомагати людям, 

уміння визнавати свої помилки, відстоювати власну точку зору і поважати чужу (не можна 

проводити часто). 

Година спілкування пізнавально-інтелектуального спрямування  

Мета: 

− Розвиток пізнавального інтересу учнів. 

− Розвиток уміння усвідомлювати свої індивідуальні можливості, прагнення до 

самовдосконалення. 

Тематична година спілкування 

Мета: 

− Розвиток кругозору учнів. 

− Сприяння духовному розвитку учнів, формуванню їхніх інтересів і духовних потреб. 

Година спілкування інформаційного спрямування 

Мета: 

− Формування в учнів причетності до подій і явищ суспільно-політичного життя своєї країни, 

свого міста, району. 

− Застосування знань, отриманих на уроках історії й суспільствознавства. 

− Формування власного ставлення до того, що відбувається. 

− Розвиток дослідницьких умінь. 

Форми години спілкування 

 бесіди (естетичні, моральні); 

 диспути; 

 зустрічі з цікавими людьми; 

 вікторини 3 різних сфер знань; 

 дискусії; 

 КВК; 

 інтерактивні ігри; 

 ігри-подорожі; 

 тренінги; 

 читацькі конференції. 

Класний керівник обирає зміст і форму проведення години спілкування, виходячи з: 



− вікових і психологічних особливостей школярів; 

− цілей і завдань, які він ставить; 

− моральних установок, інтересів, потреб учнів. 

Підготовка й проведення 

При підготовці й проведенні виховного заходу необхідно орієнтуватися на таку систему дій: 

− визначити тему, сформулювати мету; 

− скласти план (сценарій); 

− підібрати відповідний матеріал, наочне приладдя, музичне оформлення й т. ін. з теми; 

− дати завдання учням для попередньої підготовки (якщо це передбачено планом); 

− визначити ступінь доцільності участі у виховній годині інших педагогів або батьків. 

Поради щодо проведення години спілкування: 

1. від предметної інформації – до оцінки інформації; 

2. від загальних оцінок – до розгорнутих суджень; 

3. увага до виступів учнів; 

4. акцент на важливих моментах; 

5. міркування разом з дітьми; 

6. спільний пошук шляхів вирішення проблеми; 

7. урахування психологічних особливостей сприйняття матеріалу учнями (слабка увага – зміна 

діяльності: музична пауза / фізкультхвилинка / гостре запитання); 

8. участь дітей у складанні плану виховних годин (чверть/півріччя/ рік); вибір із декількох 

запропонованих. 

Аналіз години спілкування 

Він потрібний вихователеві для визначення завдань індивідуальної роботи з вихованцями, 

виділення стратегічних напрямів роботи з класом. 

Виділяють дві сторони аналізу. 

Перша – це спільний аналіз учителя з вихованцями (рефлексія). Завдання вчителя полягає 

в тому, щоб допомогти учням зіставити намічене й результат; причому важлива не констатація, а 

аналіз діяльності, оцінка внеску кожного; виділення позитивних моментів в організації спільної 

діяльності. 

Інша сторона – це педагогічний аналіз. Схематично він виглядає так: 

Чому? Навіщо? – Потреби, особливості, інтереси. 

Що? –Ціль. 

Як? – Методи, форми роботи. Активність, захопленість, інтерес, емоційний стан учнів. 

Удачі, труднощі. 

І що ми з цього маємо? – Результат, продовження роботи. 

Критерії ефективності  години спілкування: 

До них належать: 

− особистісна значущість для учнів; 

− комфортність, сприятливий психологічний клімат; 

− можливість для прояву й розвитку індивідуальних і творчих здібностей школярів; 

− збагачення життєвого досвіду учнів; 

− духовно-моральна цінність; 

− включеність учнів у підготовку й проведення виховної години. 

Психолого-педагогічна характеристика класу 

(приклад характеристики 8 класу) 

1. Загальні відомості про класний колектив, історія його формування. 

У 8 класі навчаються 10 учнів (з них хлопчиків – 4, дівчаток – 6). Всі учні 1995 року 

народження. Колектив сформований у 2008 навчальному році, діти прийшли в ліцей з різних 

шкіл. Усі вчителі, у тому числі класний керівник, для них нові. 

2. Керівництво й організація класного колективу. 



На початку навчального учні обрали старосту. Максим Диренко – явний лідер у класі, 

активний, наполегливий, має авторитет серед учнів, здатний організувати їх на будь-який 

позакласний захід (збори ліцею, випуск стінгазети), до того ж важливим є його прагнення 

залучити кожного; старанний учень – завжди готовий до уроку, адекватно реагує на критику. 

У класі є неофіційний «ватажок» – Євген Зотов, занадто балакучий, надмірно рухливий, 

легко відволікається, імпульсивний, винить інших у своїх помилках, ставить багато запитань, які 

не стосуються теми. Результатом такої поведінки є порушення дисципліни в класі. Незважаючи 

на це, перебуває в добрих .стосунках з однокласниками. 

У колективі погана групова згуртованість, що може бути зумовлено поганою адаптацією 

багатьох дітей до нового колективу. Незалежно від цього в класі дівчатка добре спілкуються з 

хлопчиками і навпаки. Колектив можна розглядати як єдине ціле, оскільки на даному етапі 

розвитку відносин відсутні будь-які угруповання, діти виявляють цікавість до спільної справи. 

Класний керівник – Ширинян Любов Олександрівна, учитель географії, педагог з 21-

літнім стажем роботи в школі, має вищу педагогічну освіту. Вона намагається з'ясувати інтереси 

учнів і зацікавити їх спільними справами. Діти поважають свою «класну маму», вже за місяць у 

них склалися досить теплі відносини. 

3. Зміст і характер колективної діяльності. 

Загалом у класі гарна успішність, учнів більшою мірою цікавлять гуманітарні дисципліни, 

але вони також не оминають питання практичної значущості багатьох аспектів точних наук. Усі 

оцінки вчителі виставляють у щоденники, які на початку кожного тижня збирає класний керів-

ник. Дисципліну під час навчальної діяльності практично не порушують. На контрольних 

роботах намагаються допомагати один одному. Шпаргалками, видно, ще не навчилися 

користуватися. 

У позаурочний час майже всі учні займаються спортом: дівчатка ходять на танці й 

гімнастику, а хлопчики – на футбольну секцію в сусідню школу. 

4. Аналіз конкретних прикладів впливу колективу на особистість школяра й 

особистості на колектив. 

З власної педагогічної практики можу навести приклад одночасного впливу особистості 

на колектив і колективу на особистість. В одному з моїх 10-х класів з'явився новий учень. 

Гарного першого враження він на мене не справив. Обстановка в класі до його появи була досить 

стабільна і сприятлива: учні були дружні, регулярно ходили на уроки, практично всі виконували 

домашнє завдання. З появою нового хлопчика я почала зауважувати розподіл класу на окремі 

групи, через якийсь час клас розділився на два угруповання. В одному з них залишилися ті, які 

продовжували ходити на уроки, виконувати домашнє завдання, а в іншій – їх повна 

протилежність. Дійшло до того, що на перших і останніх уроках були присутні 5-6 учнів. Але 

новенький у ліцеї більш ніж на два місяці не затримався, видно, як і в попередній школі, і 

незабаром на уроки стало приходити більше учнів. І та група, яка продовжувала ходити на 

заняття, впливала на учнів, які залишилися без «ватажка». 

5. Загальні висновки. 

Колектив поступово розвивається, і я впевнений, що з кожним днем його згуртованість 

тільки збільшується. Учні завжди бадьорі, веселі й життєрадісні. Проявляють високу активність 

на уроках. Досить дисципліновані, уміють слухати педагога. 

Поки що видно тільки один недолік – не сформовано згуртований колектив, немає гарних 

дружніх відносин між усіма його учасниками. Для усунення цього недоліку класному 

керівникові потрібно зацікавити дітей однією спільною справою або ідеєю, а також провести 

декілька тематичних вечорів (або проводити їх постійно) для всіх учнів класу. 

Золоті правила педагога 

 Прийшов у школу – зроби розумне й шляхетне лице. 

 Щоразу, коли тобі хочеться командувати дітьми, згадай своє дитинство й про всякий випадок 

з'їж морозиво. 

 Гроші й педагогіка – речі мало сумісні. 

 Нехай усі манекенниці світу, побачивши твою посмішку, подадуть у відставку. 

 Не заходь у душу до дітей, якщо тебе про це не просили. 



 Іди на урок з радістю, виходь з уроку з приємною втомою. 

 Жартуй доти, доки не навчишся. 

 Пам'ятай: поганий лікар може забрати життя, поганий учитель – спопелити душу. 

 Приходити на урок треба настільки підготовленим, щоб знати точно: для чого прийшов, куди 

прийшов, що будеш робити і чи буде від цього добре. 

 Щоразу, коли хочеться нагрубити кому-небудь, рахуй до мільйона. 

 Намагайся їсти щодня. 

 Люби свою адміністрацію так само, як і вона тебе, і ти проживеш довге й щасливе 

педагогічне життя. 

 Ніколи не чекай похвали, а намагайся відразу ж з'ясувати, як узагалі з нею справи до неї 

ставляться. 

 Люби кого-небудь, крім школи, і тоді в тебе буде все в порядку. 

 Якщо до тебе прийшли на урок, згадай, що ти – артист, ти – найкращий педагог, ти – 

найщасливіша людина. 

 Говори батькам завжди найкращу правду, яку ти знаєш. 

 Пишайся своїми помилками, і тоді в тебе їх буде з кожним роком усе менше. 

 Вищим проявом педагогічної успішності є усмішки на обличчях дітей. 

 Якщо ти вмієш звичайний факт подати як відкриття й домогтися подиву й захоплення учнів, 

то можеш вважати, що половину справи ти вже зробив. 

 Пам'ятай: гарні педагоги живуть довго і майже ніколи не хворіють. 

 Віддай школі все, а, вийшовши зі стін школи, почни нове життя. 

 Постарайся завжди бути здоровим, навіть якщо в це хтось не повірить. 

 Одягайся так, щоб ніхто не сказав тобі вслід: «Ось учителька пішла». 

 Не спи на уроці – поганий приклад заразливий. 

 Під час опитування зобрази на обличчі граничний інтерес. 

 Пам'ятай: якщо твій голос стає загрозливо хрипким, значить, ти робиш щось не те. 

 Добре, якщо пізнього вечора, коли ти згадаєш своїх учнів, обличчя твоє осяє усмішка. 

Сім правил молодого вчителя 

Зберегти тепло любові й передати його дітям – найважливіша місія вчителя. Ось деякі 

поради, які допоможуть молодим учителям досягти цього. 

1. Якщо ви розпочинаєте вивчення свого предмета в якомусь класі, поцікавтеся: чи учні 

чули про нього і як саме вони уявляють його зміст; кому дуже хочеться його вивчати, а кому це 

здається нецікавим і чому. Не шкодуйте години на цьому уроці, щоб спростувати хибні уявлення 

учнів про нецікавість та некорисність вашого предмета. До цього заохочуйте бажаючих учнів та 

самі заздалегідь продумайте й наведіть переконливі аргументи й життєві приклади. Потрібно, 

щоб учні відчули ваше захоплення своїм предметом і щоб воно знайшло в них емоційний відгук. 

Підкресліть також, що буде цікавим і сам процес вивчення предмета, кожен матиме можливість 

виявити свої знання та здібності, а ви справедливо їх оцінюватимете. 

Якщо ви продовжуєте вивчення предмета, на першому уроці поцікавтесь, як учні 

ставляться до нього, чи є такі, хто цікавиться ним поза уроками, можливо, мріє присвятити йому 

своє професійне життя. Кому предмет не подобається і чому? Підкресліть, що учні у вашій 

присутності можуть вільно думати й висловлюватися (не тільки з цього питання, а загалом) та 

водночас розкрийте важливість предмета, який ви викладаєте. 

Наголосіть, що учні набули певного життєвого досвіду з предмета, який стане в нагоді під 

час його подальшого вивчення. Багато чого учні самостійно дізнаються з різних джерел. Скажіть, 

що передбачається на заняттях упроваджувати, поруч з іншими формами навчальної діяльності, 

роботи в малих групах (по 3-5 учнів), де кожен матиме можливість виявити свої знання та 

здібності, а змагання між такими групами нададуть більшої цікавості та емоційності 

педагогічному процесові. 

Підкресліть, що ви прагнете справедливого, об'єктивного оцінювання знань учнів. 

Не залишайте без уваги найперші і найменші спроби порушення дисципліни. Якщо 

можете, пожартуйте з цього приводу, розкажіть анекдот чи бувальщину на шкільну тематику або 

скажіть щось інше, дотепне й доречне, на адресу учня, який заважає. Якщо у вас це не виходить, 



тоді серйозно поговоріть із цим учнем про те, що ви прагнете до взаєморозуміння, добрих 

стосунків із учнями, та це не виключає виконання кожним своїх обов'язків, що, зрештою, не 

гостинно та не гуманно зустрічати будь-яку нову людину недоброзичливо, намагатися 

зашкодити їй. Можна запропонувати, щоб він уявив себе на місці людини, яка прийшла до 

якогось нового гурту і з неї починають кепкувати. Можна також звернутися до нього із 

запитаннями: «Ви нас усіх за щось не поважаєте? Ми заподіяли вам зло? Ні? Тоді чому ви 

намагаєтеся нас принизити, заважаєте нам?» 

Коли й після цього повторюються порушення дисципліни, на перерві чи після уроку 

знайдіть можливість поспілкуватися наодинці з кожним. Поцікавтеся, можливо, учнів щось не 

влаштовує на ваших уроках, та непомітно перейдіть на їхні інтереси, життєві перспективи, сім'ю. 

Якщо ви щиро цікавитиметеся цими питаннями, учень відчує інтерес до себе, вашу 

доброзичливість, себто побачить вас як людину з нового боку. 

За жодних обставин не кричіть на учнів. 

Відвідайте уроки інших учителів, поспостерігайте за поведінкою ваших учнів, особливо 

порівняйте, як поводяться порушники дисципліни на ваших уроках, поцікавтесь у вчителів 

їхньою думкою про них, загалом більше дізнайтеся про них. 

Звертайтеся по допомогу до завуча чи директора школи з питань поведінки та успішності 

учнів тільки в крайньому разі, після того, як ви випробували всі способи свого впливу на цих 

учнів. 

Урахувавши ці поради й поводячись таким чином, ви вже з перших уроків забезпечите 

враження про себе як про порядну людину, цікавого вчителя та непересічну особистість. Учні 

оцінять вашу дотепність, відкритість, щирість, толерантність, демократизм, увагу та співчуття до 

них. Діти швидко зрозуміють, що ви їх сприймаєте, любите такими, якими вони є, вірите в них, 

поважаєте й підтримуєте їх. 

Пам'ятка педагогу 

Крокуй спокійно серед гамору та поспіху – пам'ятай, який мир може бути у тиші. 

Наскільки це можливо, не зрікаючись себе, зберігай добрі стосунки з людьми. 

Спокійно і ясно проголошуй свою правду, слухай також те, що кажуть інші, навіть якщо 

вони говорять не надто розумно, – бо в цьому є якийсь сенс. 

Якщо порівнюватимеш себе з іншими, можеш стати гордим або зневіреним, бо завжди 

були й будуть гірші й кращі від тебе. 

Радій як зі своїх успіхів, так і з планів. 

Якою б скромною не була твоя праця, виконуй її самовіддано і добросовісно. Повір: це 

справжня цінність супроти мінливої долі. 

Будь обережним у своїх починаннях, бо світ цей сповнений оман. Але нехай це не 

заступить тобі справжніх чеснот: багато людей прагнуть високих ідеалів, а життя усюди 

сповнене геройства. 

Будь собою і не опирайся почуттям. Не будь цинічним у любові, бо серед черствості й 

розчарувань вона єдина вічна, як трава. 

Приймай спокійно все, що несуть із собою літа, без гіркоти полишай те, що дарувала 

молодість. 

Зміцнюй силу духу, щоб у несподіваному нещасті стала для тебе щитом. 

Не віддавай себе на поталу витворам уяви: багато-бо страхів породжують нудьга та 

самотність. 

Дотримуйся необхідної дисципліни, але вмій бути лагідним до себе. Пам'ятай: ти – дитина 

Всесвіту і маєш право бути тут не менше, ніж зорі й дерева. І чи зрозуміло це тобі, чи ні – повір, 

що світ цей є таким, яким повинен бути. 

Отож, будь у мирі з Богом, що б ти не думав про Його існування, чим би не займався і 

якими б не були твої прагнення. 

У вуличному гаморі, у метушні життя збережи спокій своєї душі. З усіма своїми пастками, 

втомою і втраченими мріями цей світ усе ж чудовий. 

Будь уважним і намагайся бути щасливим. 

 



Єдині вимоги до учнів 

Учні приходять до школи за 15 хвилин до початку занять. 

Перед входом до школи учень повинен витерти ноги, перевзутися у змінне взуття і, не 

поспішаючи, іти на той поверх, де знаходиться його клас. 

3. До приходу вчителя учні готують усе необхідне до уроку. Підручник, щоденник, 

зошити мають бути акуратно покладені на парті. 

Запізнюватися на уроки забороняється. 

Учням забороняється приносити до школи речі, які не потрібні для занять. 

Учні зобов'язані приходити до школи у шкільній формі. 

Тільки на уроки фізкультури учні повинні з'являтися у спортивній формі, а на заняття в 

майстерні – у спеціальному одязі. 

Учні зустрічають вчителя встаючи. 

Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати за іншу 

парту. 

Учні, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися із 

запитанням до вчителя, повинні підняти руку, поставивши її ліктем на парту. 

Отримавши відповідний бал на уроці, учень обов'язково подає вчителеві щоденник. 

Після закінчення уроку учні встають тільки після слів учителя: «Урок закінчено». 

Після закінчення уроків учні організовано виходять із класу. 

При роботі з неблагополучними сім'ями класному керівнику необхідно: 

Сприяти виявленню неблагополучних сімей як засобу профілактики соціального сирітства 

(знання умов проживання дитини, наявність акту матеріального обстеження). 

Підвищувати педагогічну культуру всіх категорій батьків, зокрема: 

організувати педагогічну освіту; переконувати батьків у тому, що сімейне виховання – це 

не моралізування, нотації або фізичні покарання, а весь спосіб життя батьків (насамперед 

здоровий), напрям думок, учинків самих батьків, постійне спілкування з дітьми з позицій гуман-

ності. 

залучати батьків до діяльності як активних вихователів (сімейні свята в школі, позаурочна 

позашкільна діяльність, участь у керуванні школою). 

Щоб уникнути насильства, жорстокості, агресивного поводження стосовно своїх дітей, 

формувати правову культуру батьків. 

Проводити контрольно-корекційну роботу з батьками (анкетування, тестування, аналіз 

рівня вихованості, навченості дітей, індивідуальні бесіди тощо). 

Враховувати особливості виховання в кожній окремій сім'ї; спираючись на позитивний 

досвід, підвищувати пріоритет сім'ї й сімейних традицій у всіх суб'єктів освітньої діяльності: 

дітей, батьків, педагогів. 

Усунути почуття провини батьків за свою неспроможність результативного виховання 

дитини (окремий план роботи із проблемними групами батьків). 

Питання № 4. Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб утвердження гармонійних 

особистісних стосунків між учнями і вчителем у ході самопідготовки. 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука 

майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, 

культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує 

інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. 

Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку 

особистості, творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, 

здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності 

національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 

незалежну, демократичну, соціальну та правову державу. 

Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти мають бути: 

 особистісна орієнтація освіти; 

 формування національних і загальнолюдських цінностей; 

 створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; 



 постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту; 

 здійснення організації підвозу учнів до місць навчання; 

 організація харчування учнів та студентів; 

 забезпечення медичного обслуговування учасників навчально-виховного процесу; 

 пропаганда здорового способу життя; 

 забезпечення освітніх потреб національних меншин; 

 органічне поєднання освіти і науки; 

 запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, комп’ютеризація та 

інформатизація закладів освіти; 

 інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів. 

Напрями роботи щодо забезпечення соціального захисту дітей мають передбачають 

наступні аспекти: 

 розвиток альтернативних систем спеціальної освіти (інклюзивне та інтегроване навчання); 

 соціально-медико-психологічний супровід дітей з особливими потребами в процесі їхньої 

інтеграції до загальноосвітніх навчальних закладів; 

 поліпшення умов утримання та виховання дітей в школах-інтернатах; 

 забезпечення соціального супроводження дітей після закінчення строку їх перебування в 

інтернатних закладах; 

 підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування за соціальний захист дітей; 

 посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

 широке запровадження влаштування дітей у сім’ї громадян; 

 безкоштовне харчування та оздоровлення у навчальних закладах дітей із багатодітних сімей; 

 забезпечення соціальним житлом та гарантованим першим робочим місцем випускників 

спеціальних шкіл-інтернатів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 надання пільг при вступі до вищих навчальних закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яким на момент вступу виповнилося 18 років; 

 розроблення механізму залучення коштів благодійних організацій. 

Покращення якості освіти - це комплексне завдання. Сучасна освіта має орієнтуватися на 

інноваційну економіку, розвиток людини, запити міжнародного ринку праці, вона повинна 

відповідати інтересам економіки, суспільства та окремих людей. Держава має стимулювати 

розкриття економічного потенціалу освіти і науки. їй належить провідна роль у встановленні 

партнерських відносин між бізнесом та освітою, ініціатива у створенні структур, що пов’язували 

б дослідницькі центри, провідні вищі навчальні заклади та бізнес-організації. 

Першочерговими є завдання забезпечення конкурентноспроможності освіти, що 

передбачає підвищення доступу до якісної освіти, у тому числі шляхом цільової підтримки 

обдарованих дітей та дітей із малозабезпечених родин. 

Рівний доступ до здобуття якісної освіти має забезпечуватися наступними шляхами: 

1. оптимізація структури освітньої мережі; створення умов для профільного, екстернатного та 

дистанційного навчання; 

2. створення для дітей з особливостями психічного і фізичного розвитку умов для 

безперешкодного здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах, забезпечення 

варіативності здобуття якісної освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей 

таких дітей; 

3. розгортання мережі спеціальних навчальних закладів усіх рівнів освіти для громадян з 

особливими потребами, забезпечення їх інтеграції у загальний освітній простір; 

4. розвиток цілісної міжгалузевої багаторівневої системи позашкільних закладів різних типів і 

профілів для забезпечення розвитку здібностей і таланту обдарованих дітей та молоді, а також 

задоволення потреб населення у додаткових культурно-освітніх, дослідницьких та спортивно-

оздоровчих послугах; 



5. розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних 

спрямувань та форм власності з урахуванням демографічних прогнозів, регіональної специфіки 

та потреб ринку праці; 

6. забезпечення якості вищої освіти та професійної мобільності випускників вищих навчальних 

закладів на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, 

наукових установ та підприємств; 

7. створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та дітьми-інвалідами. 

Першочерговим є створення умов для безперервної освіти, механізми якої надаватимуть 

громадянам можливість самостійно регулювати темпи набуття освіти та її конкретний зміст, 

навчатися через Інтернет, отримувати індивідуальні консультації викладачів провідних 

українських та іноземних вищих навчальних закладів. 

Особливого значення гуманітарні проблеми набувають в наш перехідний час. В 

найбільшій мірі це актуально для молодої української держави. Адже Україна на переломі двох 

тисячоліть здійснює доленосний вибір на шляху повернення до загальносвітових тенденцій 

розвитку, будує власну державність, реформує економічну систему країни, знаходить своє місце 

в світі, що бурхливо змінюється, і все це доводиться роботи в умовах загальноцивілізаційного 

переходу від індустріального суспільства, що зазнає кризи до нової постіндустріальної епохи, 

нового типу цивілізації, нового способу життя. 

Саме тому, враховуючи особливості нинішньої суспільно-історичної ситуації, на нашу 

думку, обрання темою даної роботи питань гуманітарної політики та гуманітарного розвитку є, 

безперечно, актуальним та злободенним. В умовах здійснення глибокого реформування всієї 

гуманітарної сфери нашого суспільства, проведення адміністративної реформи в нашій державі, 

управління в галузях освіти, охорони здоров’я, культури потребує нових, таких, що раніше не 

практикувались підходів та методів, свіжих ідей та принципів втілення їх в В сучасних умовах 

модернізації для освіти в Україні, хоча в дещо загальному стані, актуальним стає формування 

фундаментальних, якісних знань. Це сучасний виклик суспільства і на нього освіта зобов’язана 

відповісти значним (фронтальним) підвищенням якості і збагаченням змісту. 

Одночасно освіта зобов’язана переконати суспільство в тому, що шлях до матеріального 

благополуччя, яке все більше стає домінуючим мотивом поведінки людей, пролягає через школу, 

в стінах якої формується мотивація і основи майбутньої успішності і самодостатності кожного 

випускника. 

При таких підходах до формування цілей зовсім з іншим наголосом повинна звучати 

зазначена стратегічна мета освіти. Вона не може бути досягнутою тільки формальним підходом 

до накопичення знань, умінь, навичок (компетенцій). Для цього, спираючись на визначення 

освіти як основоположної функції держави, її мета полягає у забезпеченні кожній молодій 

людині рівних можливостей для вільного входження у самостійне і щасливе життя. 

Продовжуючи думку, підводжу вас до можливості зробити висновок і констатувати, що у 

суспільному (загальнодержавному) зрізі кінцева мета освіти полягає у відтворенні освіченого 

українця, громадянина, професіонала і бажано патріота. 

Такий підхід долає негатив у ставленні до гуманітарної освіти як суттєвого чинника освіти 

в цілому, без якого неможливо сформувати свідомість і високий культурний рівень громадян. 

На жаль, гуманітарна освіта в традиційному сприйнятті не стала для усіх, або більшості 

внутрішньою потребою і затребувана лише незначним прошарком інтелектуалів. її обмеженість, 

або навіть недостатня увага до неї, втілюються у негативні прояви. Злочинність неповнолітніх, 

прояви насильства, пияцтво, наркоманія, СНІД — далеко не повний перелік сучасних викликів, 

подолання яких безпосередньо пов’язане з якістю освіти і станом гуманітарної освіти. Саме через 

це однією із цілей є становлення гуманітарної і полікультурної освіти, зорієнтованої на вихідні 

цілі освіти в цілому. Якщо цього не забезпечує здійснювана модернізація освіти, то вона замість 

стабілізуючого чинника розвитку суспільства може перетворитися в сферу діяльності, яка 

відтворює негативні і навіть небезпечні тенденції. 



Гуманітарна освіта носить національний характер. Це забезпечується шляхом змістового 

розгляду в навчальних дисциплінах таких сюжетів та проблем як: національне відродження в 

контексті історичного досвіду, національна історична пам’ять: теорема націй, етнонаціональних 

відносин (етнічна територія українського народу, Батьківщини, етнічність, національна гідність, 

свідомість, ідеали), державно-правові аспекти національного відродження, проблеми 

етнонаціональної політики, духовно-культурне відродження, національне виховання. 

Сучасна методологія гуманітарних дисциплін виходить з таких принципів: 

1. плюралізм наукових підходів та методик 

2. відкритості до інноваційних точок зору толерантності щодо оригінальних ідей та концепцій 

3. дискусійного способу з’ясування істини, діалогових форм навчання. 

Важлива функція гуманітарної освіти – виховання у молоді особі високий 

гуманістичних якостей: людяності, поваги до людей, людської гідності, культури спілкування 

цивілізованого співжиття. Гуманітарна освіта спрямована на збереження та зміцнення традицій, 

єдності поколінь, етносів, націй та народностей, що проживають в Україні. Вона базується на 

визначенні цінностей кожної людини, свободі вибору, захисту права особистостей на власний 

спосіб самореалізації. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ЗАКЛАДІ. 

1. Педагогічні та психологічні досягнення учнів початкових класів.  

2. Психологічний портрет класу ЗІТ.  

3. Проектування колективних творчих справ, годин спілкування, батьківських зборів.  

 

Основний зміст теми: 

Питання № 1. Педагогічні та психологічні досягнення 

учнів початкових класів. 

Початкова школа виростає з дошкілля. Цей період психологи й педагоги визначають як 

унікальний у психічному становленні людини, оскільки саме тоді закладаються фундаментальні 

основи розвитку, під керівництвом сумлінного педагога пробуджуються й змінюються 

передумови та механізми оволодіння різноманітними видами людської діяльності. 

Чи все у цій складній і благородній справі залежить тільки від учителя і оновленого 

змісту? Звичайно, ні. «Кожен досвідчений педагог підтвердить, що міра успіху значною мірою 

визначається складом учнів класу, їх здатністю вчитися. Тому окрім методичної майстерності, 

незважаючи на досвід, учитель має вивчати своїх вихованців, тож спостереження, інтуїцію, 

аналіз навчальних досягнень необхідно доповнювати спеціальними уміннями. До найважливіших 

ресурсів такого вивчення і подальшого формування вмінь навчатися належать рекомендації з 

дидактики учіння, з педагогічної діагностики і практичної психології, які набувають у початковій 

школі поширення» - зазначає доктор педагогічних наук, дійсний член АПН України О. Я. 

Савченко11. 

Передумовою успішної навчальної діяльності учнів, особливо в період кординальних та 

динамічних змін змісту, форм, засобів шкільної освіти, є давно відома педагогічна вимога - 

знання вчителем вікових та індивідуальних особливостей учнів та вміння їх використовувати в 

повсякденній практичній діяльності учнів свого класу. 

Молодший шкільний вік - перехідний період, у якому виявляються риси дошкільного 

дитинства і формуються типові особливості школяра. Цей вік багатий на приховані можливості 

розвитку, які дуже важливо своєчасно підтримувати, бо так закладаються та розвиваються 

основи багатьох психічних процесів. 

У початкових класах, особливо в першому і другому, продовжуються лінії дошкільного 

розвитку: пріоритетність виховання, цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчально-

пізнавальної та ігрової діяльностей, цілеспрямований розвиток сенсорних умінь, вправності й 

координованості рухів, гостроти зору, уваги, просторових уявлень, саморегуляції поведінки, 

мовленнєвий розвиток. 



Варто пам’ятати, що зі вступом до першого класу змінюється зміст і характер ставлення 

дитини до самої себе й навколишнього середовища. Проблеми, які найчастіше стають перед 

дитиною в початковій школі та мають вплив на її психічне здоров’я: сприйняття себе в новому 

статусі; стосунки з однокласниками; стосунки з учителем. 

Процеси гальмування в молодших учнів переважають над процесами збудження частіше, 

ніж у дошкільнят, що створює важливі фізіологічні передумови для формування таких вольових 

якостей, як здатність виконувати вимоги, виявляти самостійність, утримуватися від небажаних 

вчинків, контролювати себе. В учнів початкових класів рухливішими, порівняно з 

дошкільнятами, стають нервові процеси, завдяки чому діти можуть швидко змінювати поведінку 

відповідно до обставин, легше звикають до незнайомих людей, нових видів діяльності. 

Вчені відзначають, що діти цього віку, як правило, слухняні, з готовністю виконують 

вимоги дорослих. У них яскраво виявляється наслідувальність – важливе джерело успіхів у 

початковому навчанні. Молодші учні схильні до приучування та емоційного сприймання. 

Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони часто обмежуються сприйняттям 

зовнішніх ознак, понять, явищ. 

Такі вікові особливості, як беззастережне підкорення авторитетові вчителя, підвищена 

сприйнятливість, вразливість, багато в чому визначають навчальні досягнення молодших 

школярів. 

Учителі початкових класів відзначають зрослу поінформованість своїх вихованців про 

навколишнє життя. Багато дітей приходять до школи, вміючи читати, лічити, добре володіючи 

мовою. 

Однак непоодинокі випадки, коли інтелектуальний розвиток випереджає розвиток 

мотивації і вольових якостей дитини. 

Характерна особливість молодших школярів - їхня «демократичність» у поводженні з 

учителем, мимовільність поведінки, невміння узгоджувати свої дії з нормами шкільного життя. 

Під впливом навчання поступово в молодших школярів розвивається теоретичне 

мислення, тобто на елементарному рівні вони засвоюють наукові поняття, причинні зв’язки, 

поступово оволодівають такими мислительними операціями, як аналіз, порівняння об’єктів, 

узагальнення істотних ознак і відкидання неістотних та ін. Крім того, систематичне навчання 

сприяє розвитку довільності психічних процесів, плануванню, самоконтролю і самооцінці 

власних дій. 

У розвитку сучасних дітей спостерігається тенденція зростання негативних проявів: 

неврологічні реакції в поведінці, невміння зосередитися на роботі, випадки агресивності щодо 

ровесників і незнайомих людей. 

Індивідуальні риси молодших школярів, обставини життя обов’язково позначаються на 

якості їхніх навчальних досягнень. Тому не лише вікові, а й типологічні особливості своїх 

вихованців повинен добре знати вчитель. 

В.О. Сухомлинський стверджував, що «будь-яка програма з будь-якого предмета – певний 

рівень, коло знань, але не жива дитина. До цього рівня, до цього кола знань різні діти йдуть по-

різному. Одна дитина вже у 1 класі може самостійно прочитати задачу й розв’язати її, інша не 

зробить це в кінці другого, а то й третього року навчання. Треба вміти визначити, яким шляхом, з 

якими уповільненнями й труднощами дитина може підійти до рівня, передбаченого програмою, 

як конкретно реалізувати програму в розумовій праці кожного учня» . 

 

Питання № 2. Психологічний портрет класу ЗІТ. 

Запропонована технологія дає можливість вийти на більш високий рівень спілкування не тільки в 

класних колективах, але і в колективі самих педагогів. Ця технологія особливо цікава для 

класних керівників 1-6-х класів, але з діагностичної точки зору вона універсальна і може бути 

застосована в будь-якому формується колективі. 

 

 

 

 



Незвичайний проект 

Сучасній школі потрібен педагог-дослідник. А спільна дослідно-експериментальна робота 

підвищує рівень педагогічної майстерності і педагогічної культури учителів. Хочу поділитися 

досвідом проведення в рамках всієї школи проекту "Альбом "Наш клас” і обговорення його на 

методичному об'єднанні класних керівників. 

Для того щоб вивчити учнів класу, їхні стосунки, спілкування, діяльність, рівень комфортності в 

класному колективі, було запропоновано провести у школі дослідно-експериментальну роботу 

"Альбом "Наш клас” для учнів 1-9-х класів, а також їх класних керівників. 

Які цілі були поставлені? 

- отримати педагогічно важливу інформацію про учнів; 

- дати коротку психолого-педагогічну характеристику класу; 

- вивчити потреби, інтереси, схильності, інші особистісні характеристики членів класного 

колективу; 

- визначити стан в ньому ділових і міжособистісних відносин; 

- включити всіх учнів класних колективів та їх класних керівників у спільну діяльність. 

Робота проводилася в два етапи. 

Створення альбому 

Перший етап проекту – купити альбом для малювання кожному класу. Далі класний керівник 

разом з дітьми оформляє обкладинку альбому, на якій робиться напис: "Наш клас 1-й "А”. 

Кожному учневі видається по одному листу з альбому і пропонується оформити його протягом 

одного-двох днів (можна це зробити і на класних годинах) наступним чином: 

• підписати лист (наприклад, Полякова Катя); 

• покласти альбомний аркуш перед собою горизонтально; 

• розділити його на 4 рівних між собою прямокутника; 

• у першому прямокутнику потрібно намалювати узагальнений портрет (особа) свого класу (це 

не карикатура); якщо намалювати портрет важко, зображується особа у спрощеній формі. 

Важливо точно намалювати очі, рот і овал обличчя; 

• у другому - великий квадрат, розфарбувати його тим кольором, з яким ви порівнюєте свій клас, 

і десь тут поставити літеру Я (для педагога: літера визначає місце учня в класі); 

• у третьому - коло, розмір якого буде визначати кількість друзів у класі; 

• четвертому - посвячення свого класу. Це подарунок, він може бути виконаний як творче 

завдання (малюнок, вірші, слова тощо). 

Творчість заохочується на будь-якому етапі роботи. Головне – малювати барвисто! Нижче 

наведено два приклади альбомних аркушів: 

  
Сприятливий рівень комфортності може бути досягнуто тільки з урахуванням взаємин Учень - 

Учень. Тому треба приділити особливу увагу якості виконання запропонованого малюнка. 

Малюнки дітей не повинні піддаватися критиці з боку дорослих і обговорюватися з іншими 

учнями класу. 

Після виконання малюнки збираються і складаються в альбоми по класах. 

 

 



Дослідження результатів 

Після того, як були зібрані альбоми, почалося дуже цікаве психолого-педагогічне дослідження 

отриманих матеріалів, незважаючи на те, що часу пішло досить багато. Воно проходило в 

середині навчального року у формі майстерні. Вчителі працювали спільно з психологами, які 

були запрошені спеціально. 

Образ класу 

Завдання: 

- познайомитися з результатами дослідно-експериментальної роботи; 

- перейти до навчально-дослідницької діяльності; 

- створити психолого-педагогічну характеристику класу; 

- визначити рівень сформованості класного колективу, стан в ньому міжособистісних відносин; 

- визначити рівень комфортності дитини в колективі; 

- звернути увагу класних керівників на особливості дітей класу, їх характерів, а також на 

особливості взаємовідносин. 

В результаті аналізу першій частині альбому "Обличчя класу” було виділено 4 основних часто 

зустрічаються типів особи з психологічною характеристикою кожного. Ці результати були 

представлені у вигляді презентації. 

Веселий образ класу 

У класі по-справжньому дружно, гарно, комфортно. І клас дитині здається саме таким. Образ 

щирий, відкритий, радісний. Всі прагнуть жити заради усмішки товариша. Теплота у 

взаємовідносинах. 

 
Змішаний образ: і весела, і сумна. 

Половина обличчя - це ознака ускладнення взаємин. Дитина ще не визначився. Діти 

дорослішають - відносини між ними різні: доброзичливі, конфліктні. І в цьому нічого страшного 

немає, закономірно - дорослішають. 

 
Сумний образ, сумний. Клас сприймається саме так. 

І ось тут увага! Значить, дитина відчуває дискомфорт, взаємини в колективі некомфортні, 

конфліктні. У деяких з'являлися сльози: тобто відчуття повного дискомфорту, тривожність. 

 
Якщо зображуються зуби, це відбиття агресії (треба відзначити, що їх було чимало). 

Пустотливий образ, хитрий, здатний навіть обдурити. 

 
Це комфортні взаємини. 

Звичайно, малюнки хлопців виглядали набагато яскравіше і цікавіше. 

Далі були представлені результати дослідження по кожному класу в порівнянні з паралелями, 

наприклад: 1-й "А” і 1-й "Б”; 5-й "А” і 5-й "Б” у вигляді діаграм. 

Особлива увага приділялася класів, у яких простежувалися певні труднощі. Були зроблені 

відповідні висновки. Наприклад: 

3-й "Б” - немає теплоти у взаєминах, хлопці відчувають себе некомфортно. У колективах немає 

того, що об'єднувало б хлопців: начебто всі разом, і в той же час кожен сам за себе. В даному 

випадку хлопці не вирішуються або не бажають піти назустріч один одному. Тобто спілкування 

хлопців не приносить їм задоволення. 



У підсумку результати перевершили всі очікування: вчителі бурхливо вступили в дискусію, 

стали з великим інтересом обговорювати побачене. "Особа класу” показало, що в основному в 

школі навчаються класи, в яких сформувалася досить комфортна атмосфера, де учні відчувають 

себе затишно, неконфліктно, задоволено. У той же час було виявлено три класу з некомфортними 

взаєминами. 

Після обговорення були надані рекомендації класним керівникам: 

1. Педагогу-вихователю продумати подальшу виховну роботу, спрямовану на згуртування 

класного колективу. Можлива спільна робота з психологом (тренінги, психологічні ігри). 

2. Продумати колективно-творчі справи. 

3. Продумати систему бесід на тему міжособистісних відносин. 

4. З другою і третьою частинами альбомного аркуша "Я" у класі” та "Коло друзів” проводиться 

аналогічна робота, якій варто присвятити наступне засідання методичного об'єднання. 

Результати можуть виглядати так: 

"Я” у класі 

Завдання: 

- вивчити індивідуальні особливості дітей у класі; 

- з'ясувати уявлення кожного учня про те, як він відчуває своє "Я” в колективі: чи ставить себе 

вище всіх, грає клас для нього важливу роль, а може, учень відчуває себе взагалі поза колективу. 

"Я” - це прояв его. 

 
"Я” у центрі: яскраво виражений егоцентризм. З одного боку, це добре, з іншого боку, якщо в 

класі таких хлопців багато, то класному керівникові складно у спілкуванні з колективом, так і 

хлопці відчувають труднощі. 

 
"Я” не в центрі, але обов'язково всередині. Це добре: дитина адекватно сприймає себе в 

колективі, не ставлячи себе на перше місце, прислухається до думки колективу. 

 
"Я” за прямокутником. Це недобре: дитина не бачить себе в колективі, а існує як би поза його, 

виводить себе за його рамки. 

 
"Я” взагалі немає. Тобто у дитини відсутнє саме поняття "Я” - его, і він не відчуває себе як 

особистість (необхідно звернутися до психолога). 

"Коло друзів” 

Після представлення результатів у вигляді діаграм були виведені таблиці та рейтинги по всім 

класам. 

Тут число % показує "дружність” класу. 

Завдання, які були поставлені на початку цієї навчально-дослідницької, діагностичної роботи, 

були досягнуті. Була забезпечена методична допомога вчителям, вихователям в освоєнні 

інноваційних програм і технологій. Кожен класний керівник отримав важливу інформацію про 

учнів, сам брав участь у колективному складанні психолого-педагогічної характеристики класу, 

навчився визначати рівень комфортності кожного вихованця у класному колективі, вивчив 

потреби, інтереси, схильності кожного учня в міжособистісних стосунках. 

А найголовніше, що вдалося зацікавити всіх без винятку класних керівників, об'єднати їх разом, 

включити у спільну діяльність. В кінці навчального року, коли робота була завершена, всі 

сміливо могли вигукнути: "Ми - колектив!”. І це вже здорово. 



Питання № 3. Проектування колективних творчих справ,  

батьківських зборів. 

 

Колективна творча справа — це діяльність, що приносить радість і користь оточуючим і 

класному колективу, в процесі якої учні намагаються поліпшити життя, як своє, так і людей, що 

їх оточують. 

Справа є колективною, оскільки її планують, готують, реалізують, оцінюють спільно 

вихованці та вихователі, разом здійснюючи пошук найкращих шляхів виконання життєво 

важливих завдань. Така діяльність, крім того, є творчою, бо її не можна організовувати 

відповідно до певної догми чи шаблону, слід завжди обирати різні варіанти її проведення, 

виявляти нові можливості учнів, бо ці заходи є частиною їхнього життя. 

Колективна творча справа — це спосіб забезпечення яскравого, наповненого працею і 

грою, творчістю й дружбою, мрією та радістю життя й одночасно основний виховний засіб. 

Змістом діяльності учнів є турбота про класний колектив, один про одного, про 

оточуючих людей, про далеких друзів. 

Колективні справи можуть бути різними за тривалістю підготовки і проведення, обсягом 

роботи, здійснюваної учасниками. За характером провідної діяльності їх поділяють на 

організаторські, трудові, пізнавальні, художні, спортивні. 

Колективна творча справа — це динамічна система, процес реалізації якої проходить 

шість стадій. 

1-й етап – попередня робота вихователя. Класний керівник визначає роль конкретної 

колективної творчої справи у загальній виховній роботі з класним колективом; комплексні 

виховні можливості колективної справи; конкретні цілі, завдання виховної роботи; розробляє 2—

3 варіанти завдань для учасників колективної діяльності; доручення для творчих груп; аналізує 

можливості участі в колективній роботі батьків та інших представників класної спільноти. 

2-й етап – колективне планування колективної творчої справи. Як правило, воно 

проходить у формі загального збору-старту, на якому керівник ставить перед учасниками 

проблемні питання-завдання: 

 Для кого хочемо провести справу? 

 На радість і користь кому? 

 Як краще її провести? 

 З ким разом? Кому брати участь? 

 Де і коли провести запланований захід? 

Під час такого збору ведучий ставить питання для уточнення, порівняння різних думок, 

підтримує і розвиває найбільш цікаві пропозиції. Наприкінці обговорення всі пропозиції 

зводяться до загальних рекомендацій. У разі необхідності вибирають «раду справи» — збірний 

колектив представників усіх робочих підгруп, який уточнює, конкретизує план підготовки 

проведення заходів, розподіляє доручення, керує підготовкою, а потім і проведенням справи. 

Крім загального збору-старту, можливі конкурси на найкращу пропозицію щодо плану, 

найкращий проект справи, заповнення анкети пропозицій; «розвідка» справи; виготовлення 

газети - «блискавки» з пропозиціями до плану (для обговорення); аукціон ідей; організація 

скарбнички (фонду, «банку», «поштової скриньки») ідей та пропозицій; заповнення журналу-

естафети; дискусія, захист проектів плану тощо.  

3-й етап - колективна підготовка справи. Група, яка керує проведенням цієї колективної 

творчої справи, організує безпосереднє виконання плану її підготовки підгрупами спільно зі 

старшими друзями, дорослими, батьками, шефами. 

4-й етап - проведення колективної творчої справи. Реалізується конкретний план, 

розроблений керівним органом з урахуванням пропозицій учасників справи. Під час проведення 

колективної творчої справи допускаються імпровізація, відхилення від первинного задуму через 

непередбачені обставини і навіть помилки. Головне для керівника - забезпечити виникнення у 

вихованців бадьорості, життєрадісності, впевненості у власних силах, прагнення переборювати 

будь-які труднощі. 



5-й етап - колективне оцінювання творчої справи. На спеціально організованому зборі - 

«вогнику», присвяченому підбиттю підсумків роботи за минулий період, обговорюються 

спочатку в підгрупах, а потім спільно з усіма учасниками позитивні й негативні моменти 

підготовки і проведення колективної творчої справи. (Наприклад, з’ясовуються питання: Що 

було добре? Що нам вдалося реалізувати і завдяки чому? Що не вдалося і чому? Як можна 

використати цю справу надалі? Як діяти інакше?) 

Можливе оцінювання проведеної справи за допомогою опитування чи анкетування, також 

випускається газета тощо. (Під час анкетування учні дають відповіді на такі питання: Що нового 

ти зробив? Про що дізнався? Чого навчився сам і навчив друзів?) 

Вихователі підбивають підсумки роботи й оцінюють виконання виховних завдань на 

нараді дорослих учасників справи. 

6-й етап - виконуються ті рішення, що були прийняті на зборах колективу вихованців за 

підсумками колективної творчої справи, розробляються нові справи чи зустрічі, вивчається 

новий матеріал, проводиться певна пошукова робота в конкретному напрямі тощо. 

БАТЬКІВСЬКІ  ЗБОРИ — це громадський орган, який своїми рішеннями визначає 

завдання, зміст, напрями роботи батьківського та учнівського колективів навчального закладу. 

Збори мають на меті залучати батьків до співпраці з педагогами та адміністрацією, до активної 

участі в житті навчального закладу, класу, виховувати педагогічну культуру батьківської 

громади. 

Серед функцій зборів особливо важливими є такі: ознайомлення батьків зі змістом, 

методикою навчально-виховного процесу в закладі освіти та психолого-педагогічна освіта. На 

батьківських зборах підбиваються підсумки роботи з учнями. Батьки систематично 

ознайомлюються із завданнями, новим змістом і напрямами навчально виховного процесу, 

специфікою роботи навчального закладу, отримують інформацію про нормативно-правове 

підґрунтя нововведень в освіті, запровадження профільних дисциплін, факультативів, спецкурсів 

тощо. 

Психолого-педагогічна освіта батьків полягає в інформуванні їх про особливості 

фізичного та психологічного розвитку, поведінки та здоров'я конкретної вікової категорії дітей, 

наданні методичних рекомендацій щодо запобігання можливим проблемам у навчанні, створенні 

умов успішної взаємодії між дорослими і дітьми. 

 ВИДИ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ 

Батьківські збори поділяються на загальношкільні та класні. Вони можуть бути 

організаційними, тематичними, підсумковими або комбінованими. 

Організаційні батьківські збори — це збори з традиційним порядком денним, на яких 

батькам повідомляється про організацію діяльності навчального закладу та навчально-виховного 

процесу в класі, про вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки учнів, про режим роботи 

підрозділів навчального закладу, організацію харчування, план позакласної роботи на семестр 

тощо. 

Тематичні батьківські збори — це збори, присвячені актуальній темі, в обговоренні якої 

зацікавлена більшість батьків класу. Тематичні збори мають просвітницький характер і 

спрямовані на розширення знань батьків у сфері виховання дітей. 

Підсумкові батьківські збори — це збори, метою яких є підбиття підсумків та результатів 

розвитку дитячого колективу за певний період. Під час таких зборів батьки мають можливість 

оцінити досягнення всіх учнів класу загалом і власної дитини зокрема. Залежно від теми та мети 

підсумкові збори можна проводити у формі урочистих свят, походів, вогників тощо. 

Проте на практиці найпоширенішим видом класних батьківських зборів є комбіновані 

батьківські збори. Це пов'язано передусім з регламентом їх проведення. Тому готуючись до 

класних батьківських зборів, треба пам'ятати, що основна їх частина має бути спрямована на 

формування педагогічної культури батьків, нагромадження ними знань та навичок з виконання 

батьківських функцій і виховання дітей. 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ  

ТА ЇХНЯ ТЕМАТИКА 
Батьківські збори проводяться: 

 загальношкільні — один раз на семестр; 

 класні — 1-2 рази на семестр. 

Проте в разі педагогічної необхідності кількість зборів може бути збільшена. 

Оптимальний час на проведення батьківських зборів — 1-1,5 години. 

Тематика батьківських зборів визначається загальними завданнями виховання, умовами 

навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору 

батьків. Тут має йтися не про бали, а про якість знань і ступінь інтелектуальних зусиль, що 

відповідають пізнавальній і моральній мотивації учнів у навчанні та поведінці. Змістом 

батьківських зборів є створення таких перспектив, яких батьки потребують як вихователі. 

Перші батьківські збори, як правило, є організаційними (проводяться наприкінці серпня 

— на початку вересня), наступні збори є тематичними (протягом року), останні у навчальному 

році — підсумковими (зазвичай проводяться в травні). 

 ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ 

На батьківських зборах доцільно поряд з розглядом теоретичних питань вдаватися до 

практичних занять: розбір ситуацій, тренінги, практикуми, за допомогою яких батьки змогли б 

набути впевненості в собі, рішучості в досягненні мети виховання, побачити можливості не 

тільки для розвитку дітей, а й резерви самореалізації. Тому форма проведення зборів може бути 

різноманітною: лекція, бесіда, дискусія, диспут, педагогічні читання тощо. 

Результативними і цікавими вважаються нестандартні збори: круглий стіл, тематична 

дискусія батьків із запрошеними спеціалістами, спільні збори батьків і дітей (вогники, КВК), 

зустрічі тільки батьків чи тільки матерів окремо. 

Збори можна організувати у вигляді доповідей класних керівників, виступів учителів з 

окремих дисциплін, адміністрації, самих батьків. До участі у зборах запрошують учнів, 

представників дитячих громадських об'єднань та організацій, керівників гуртків і секцій. 

Доцільними також будуть демонстрація презентацій, творчих робіт, художня самодіяльність 

тощо. 

Ефективність батьківських зборів значною мірою залежить від вибору класним 

керівником для обговорення актуальних для батьків педагогічних питань. Однак збори не 

повинні зводитись до монологу класного керівника. Це має бути обмін думками, ідеями, 

спільний пошук вирішення проблем. 

 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ 

Одним із внутрішніх (локальних) документів навчального закладу має бути Положення 

про батьківські збори, в якому б визначалися їх повноваження, регламент, порядок проведення 

тощо. 

Усі засідання батьківських зборів мають протоколюватися. Результатом роботи 

батьківських зборів є рішення, яке ухвалюється більшістю голосів і приймається до виконання. 

 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ 

Хоч би якими були батьківські збори за змістом, вони потребують ретельної підготовки. 

Дуже важливо порадитися з батьками щодо того, які проблеми і питання їх цікавлять, провести 

анкетування. Класний керівник обов'язково складає план, визначає порядок денний, форму 

проведення зборів, осіб, відповідальних за підготовку. Далі робота ведеться відповідно до плану: 

класний керівник готує доповідь, домовляється з батьками, учителями з окремих дисциплін та 

учнями щодо тематики та регламенту їхніх виступів; організовує тематичну виставку, складає 

проект рішення батьківських зборів, запрошує гостей, забезпечує явку батьків. 

За необхідності можна написати план-конспект зборів. Це додасть упевненості у власних 

силах, можливість чітко висловити думки, допоможе не забути повідомити під час розмови 

важливу інформацію, продумати акценти, відповіді на можливі запитання. 

У процесі підготовки доповіді слід пам'ятати, що доповідачу треба створити атмосферу 

зацікавленого спілкування. 

Готуючись до виступу, скористайтесь класичною схемою: 



 чітко визначте тему; 

 знайдіть необхідний матеріал (ілюстрації, документи); 

 складіть план доповіді у логічній послідовності; 

 доберіть порівняння, епітети, афоризми; 

 прочитайте декілька разів доповідь уголос; 

 запам'ятайте доповідь. 

Має сенс готувати до кожних батьківських зборів діагностичний або статистичний 

матеріал, пов'язаний із вивченням окремих аспектів життя учнів класу, адже батькам цікаво 

отримати інформацію, актуальну саме для них. 

Доцільно заздалегідь домовитися з фахівцями, які допоможуть зробити збори 

інформаційно насиченими: вчителями з окремих дисциплін, соціальним педагогом, практичним 

психологом, медичними працівниками. 

Залучайте до проведення зборів батьків, даючи їм окремі завдання. Напередодні 

батьківських зборів необхідно обговорити з батьківським комітетом делікатні моменти зборів, 

налаштовуючи батьків на підтримку в спірних питаннях. 

 ЗАПРОШЕННЯ БАТЬКІВ 

Варто відмовитися від стандартних записів про батьківські збори у щоденниках. Буде 

набагато краще, якщо класний керівник передасть кожному з батьків індивідуальне запрошення, 

де чітко визначить час, місце та порядок денний зборів. Такий підхід покаже серйозність зборів, 

їх офіційний характер, заінтересованість класного керівника у присутності саме тих батьків, яким 

адресовано запрошення. Таким чином класний керівник висловить свою повагу до батьків. Якщо 

хтось із батьків не зможе прийти на збори, то напише про це класному керівникові на зворотному 

боці запрошення і повідомить про дату та час можливого приходу до школи. 

 


