ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним
членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному
бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних
засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати
необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина,
патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти
асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської
культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети
життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.
Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної
діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної,
пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години
дозвілля, тобто у позакласний час.
Метою основних орієнтирів вихованняє створення цілісної моделі виховної системи на основі
громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних
систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.
Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:
- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної
педагогіки;
- створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних
можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального,
психічного та духовного розвитку учнів;
- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;
- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці,
любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього
навчального закладу;
- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та
компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій
успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;
- співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
- інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади,
громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.
Основні орієнтири виховання розраховані на весь період виховної діяльності з учнями окремого
класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з
учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів).
Змістове наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень
особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва. Після кожної
змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної
діяльності, критерії і вимоги до виховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано
орієнтовні форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з урахуванням
інтересів, потреб, запитів класних керівників, батьків та дітей.
В основних орієнтирах виховання пропонуються форми роботи для роботи з окремими класними
колективами. У проектній діяльності увага класного керівника (вихователя) акцентується на:
- розвитку творчої особистості дитини;
- виявленні та становленні індивідуальних особливостей школярів;
- рівні особистісно-виховних досягнень учнів;
- створенні відповідних умов у школі для всебічного розвитку учнів;

- функціонуванні системи медично-психологічного та соціально-педагогічного забезпечення
процесу розвитку школярів.
У процесі виховання класний керівник (вихователь) керується особистісно орієнтованим підходом
до здібностей, нахилів кожної дитини учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку,
самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.
Виховання учнів реалізується у процесі організації:
- навчально-виховної діяльності;
- позаурочної та позакласної діяльності;
- позашкільної освіти;
- роботи органів учнівського самоврядування;
- взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.
З цією метою створюються відповідні психолого-педагогічні умови у навчальному закладі, а саме:
- відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої та гуманістичної парадигми
освіти;
- ставлення до особистості дитини як до суб'єкта виховання;
- перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб'єктів виховного процесу;
- творення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її
саморозвитку в колективі;
- захист і підтримка інтересів особистості дитини;
- самоідентифікація та суспільно-значиме особистісне самовизначення дитини;
- стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;
- створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної гармонізації;
- інтеграція виховних впливів освітнього середовища;
- практичне спрямування виховного процесу навчального закладу;
- культивування цінностей особистості.
Для кожної вікової категорії дітей прийнятними є використання індивідуальних (консультації),
групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності.
ІІ.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією
виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного
довкілля та самої себе. Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників виховного
процесу: вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності;
суспільства, зусилля якого спрямовуються на всебічний розвиток особистості; держави, зацікавленої у
тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у
цивілізованому світі.
Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному
процесі державотворення, воно має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної
деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей - совісті, патріотизму, людяності,
почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної
відповідальності дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві.
Нині значно розвинулись громадянські цінності виховання, освітні заклади стали відкритими для
батьків, громадських організацій. Розширюється кількість суб'єктів виховного впливу, узгоджуються
їхні дії. Поряд з ознаками позитивних змін у вихованні особистості загострилися і певні протиріччя, що
спричинило виникнення нових суттєвих проблем.
Стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в Україні, викликає занепокоєння.
Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля,
нехтування правових, моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну
соціальну проблему.
Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, загальних принципів
розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ призводить до конфліктів, стресових
ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — "втеча молоді від реальної дійсності" в
алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп'ютерне середовище.

Результати опитування учнівської молоді та керівників навчальних закладів в Україні, що
проведено у 2010 році в межах міжнародного проекту – «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської
молоді України» свідчать, що:
- досвід курити цигарки мають від 20% до майже 78% опитаних (залежно від їхнього віку і місця
навчання), пробували хоча б коли-небудь курити 55% опитаних хлопців і 41 % дівчат, перші спроби
курити серед хлопців найчастіше відбувалися в 11-річному віці, рідше – в молодшому віці, серед 7-8%
опитаних перші спроби курити зробили в 13-15 років, 11 % учнівської молоді курять щодня, а 4% хоча б раз на тиждень;
- 46% респондентів вживали алкоголь протягом останнього перед опитуванням місяця ( 48 % серед хлопців, 45% - серед дівчат );
- досвід вживання марихуани або гашишу у своєму житті мали 16 % учнівської молоді віком 15-17
років ( 24 % - серед хлопців, 9 % - серед дівчат ), за останні 12 місяців вживали наркотичні речовини
8 % опитаних ( 14 %- серед хлопців, 4 % - серед дівчат);
- 38 % учнівської молоді щонайменше раз на рік брали участь у бійках, 32% - зверталися до
медиків із травмами, майже 42% не рідше одного разу на 2 місяці потерпали від образ і 47 % ображали
інших учнів/студентів свого навчального закладу;
- 42 % опитаної учнівської молоді віком 15-17 років мають досвід статевого життя ( 55% серед
хлопців, 31 % серед дівчат ), від 7 до 15 % підлітків (залежно від місця навчання ) вступали в статеві
стосунки до 15 років.
Отримані результати поширеності тютюнокуріння та вживання алкоголю, зростання кількості
долучених до цього дівчат, рівень вживання наркотиків, збільшення кількості випадків насильства,
зменшення віку початку статевого життя і збільшення чисельності учнівської молоді, яка практикує
статеві контакти свідчать про нагальну потребу посилити ефективність профілактичної роботи за цими
складовими.
Соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, призводять до деформації системи
цінностей у доволі значної кількості громадян України. Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні
цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення. Зниження
рівня суспільної та особистої моралі, раннє статеве життя ведуть до формування особистості, котра не
здатна створити міцну сім'ю, народити і виховати дітей. Як наслідок - поглиблюється демографічна
криза.
Складні проблеми постали перед інститутом сучасної сім'ї. Діти, які виростають у
неблагополучних сім'ях, недостатньо соціально зрілі, агресивні, а тому адекватно не сприймаються
однолітками, що утруднює їхній особистісний розвиток.
ІІІ. МЕТА, ЧИННИКИ,ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД, СТРУКТУРА
МОДЕЛІ,ПРИНЦИПИ, ТА ЗМІСТ ВИХОВАННЯ
Мета виховання
Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка
успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для
всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.
У процесі привласнення особистістю вироблених людством морально-духовних цінностей
коригується її потребнісна, когнітивна та діяльнісна сфери. Сучасна психолого-педагогічна наука
вважає джерелом мотивації вчинків людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх цінностей. У
психічно здорової людини ця система має три рівні: на нижчому рівні — особисті та матеріальні
цінності (власні потреби, задоволення); на середньому — культурні цінності (мистецтво, наука,
загальнонародні надбання, правопорядок); на вищому — духовні цінності (ідеали, ціннісні настанови,
обов'язок перед суспільством). Загальній меті виховання підпорядковується спеціально спроектована
система супідрядних, поетапно конкретизованих цілей за напрямами виховання, сконцентрованих на
вихованні цінностей природи, культури, соціальних цінностей та особистісних цінностей.
Чинники сучасного виховання
Першим і найважливішим чинником виховання є сім’я, яка стоїть у центрі глобальних
економічних, політичних та культурних змін, які відбуваються у державі і являється тією найменшою

клітиною у житті суспільства, його основою, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний
вплив на виховання підростаючого покоління.
Другим важливим чинником є школа, яка сьогодні покликана, в першу чергу, стати осередком
виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості.У навчально-виховному
процесі головний акцент має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості
з урахуванням її унікальної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності, творчу і
самотворчу діяльність.
Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен
володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями,
здатністю отримувати додаткові знання, необхідні для практичної діяльності.
Критеріями педагогічної культури є визнання особистісних пріоритетів та інтересів дитини;
усвідомлення гуманістичних цінностей педагогічної професії, емпатія, готовність до морального
вибору, тактовність, вольова регуляція, дотримання норм учительської етики, уміння рішуче діяти у
конфліктних ситуаціях.
Водночас несприятливими чинниками, які гальмують процес виховання підростаючого
покоління є брак знань, педагогічного досвіду, низький рівень життя, егоїзм, невизначеність сфери
етичних взаємин вчителів, розбіжності у декларованих цінностях та цінностях життя, пріоритет
особистісного перед професійним, порушення етичних норм тощо.
Виховання дітей як в сім’ї, так і в школі повинно враховувати індивідуальні здібності і нахили,
здійснюватись рідною мовою, в атмосфері доброзичливості і взаєморозуміння, з опорою на народні і
сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, вселюдські і національні моральні
цінності.
Важливим чинником у вихованні дітей виступають і соціальні інститути (позашкільні заклади,
психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо), які
виступають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів.
Взаємодія всіх учасників виховного процесу забезпечує педагогічні умови ефективного
виховання школярів. Можна виділити суспільні, культурні, педагогічні та родинні умови виховання у
молодших підлітків.
Так, до суспільних умов можна віднести вплив державної політики, Конституції і основних
законів, суспільних пріоритетів, соціального становища родини, інформативного оточення.
Культурні умови включають: врахування особливостей національного менталітету, історії
народу, його світогляду, ставлення до духовної спадщини зокрема мистецтва, релігії, різноманітної
творчої і доброчинної діяльності.
Педагогічні умови повинні враховувати особливості впливу школи, сім’ї і соціальних інститутів.
Створення необхідних умов на рівні школи передбачає визначення мети виховання, створення
навчальних і виховних програм, спеціальну підготовку вчителів, організацію педагогічної і
психологічної допомоги сучасній родині у вихованні підростаючого покоління.
На рівні родини – рівень вихованості самих батьків, ступінь їх готовності до виховання власних
дітей, вибір доцільного педагогічного впливу, спосіб родинного життя, традиції, проектування життє- і
самотворення кожного члена родини, а також особисті якості, світоглядні позиції, життєвий досвід і
можливості самореалізації.
Проектно-технологічний підхід у вихованні
Зміст та організація виховного процесу визначаються його метою як очікуваним
ідеальним результатом. Кінцева мета виховання поетапно конкретизується з урахуванням:
індивідуально-психологічних особливостей вихованців; особливостей їх сімейного виховання;
віку; статі; національної та релігійної приналежності; соціально-економічних та географічних
умов; особливостей найближчого соціального оточення; специфіки навчального закладу та
наявних ресурсів для здійснення виховної роботи.
Особистісне долучення вихованців до спільної з виховате лем діяльності у процесі
застосування сучасних виховних технологій здійснюється
через розв'язання соціально моральних завдань, що ставлять вихованців з умови свідомого вибору і практичної реалізації
особистісної позиції, стилю поведінки.
Процес виховання окрім власне наукового підходу складається з творчих актів, засадами
яких є відчуття вихователем конкретної життєвої ситуації, його такт.

Складовими виховних технологій є форми організації та способи виховання. Процес
виховання здійснюється у певних організаційних формах (індивідуальні, групові, колективні,
масові).
Реалізація сучасних технологій виховної роботи у практиці можлива на основі
проектування розвитку особистості вихованця. Застосування проектно -технологічного підходу
до здійснення процесу виховання у навчальному закладі дозволяє: а) практично реалізувати
індивідуальний підхід; б) планувати і прогнозувати результати виховних впливів; в) обирати
найбільш ефективні для даного учня або класного колективу форми і методи виховної роботи;
г) об’єктивно оцінювати ефективність і результативність виховної роботи. Таким чином
відбувається перехід від "педагогіки заходів" до педагогіки цілеспрямованого і свідомого
формування особистісних рис і якостей молодої людини. Основними елементами виховної
технології (див. табл. 1) виступають: конкретизована (конкретна) мета виховної діяльності (1);
завдання, що конкретизують дану мету (2); цільова група виховної діяльності (конкретний
учень, група, клас, школа) (3); очікуваний кінцевий результат (4); критерії, за я кими будуть
оцінюватись результативність та ефективність виховних впливів (5); власне зміст виховної
діяльності як спільної діяльності вихователя і вихованця (6); форми виховання (7); методи
здійснення виховної роботи (8); часовий проміжок, протягом якого буде здійснюватись
виховна робота за даним проектом (9).
Кінцевим результатом реалізації усякого виховного проекту мають бути життєві
компетентності учнів, тобто сформована можливість діяти у конкретній життєвій ситуації
відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань.
Таблиця 1. Орієнтовна структура виховної технології.
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Такий підхід дає можливість оцінити ефективність проведеної виховної роботи на
кожному віковому етапі розвитку вихованця. Оцінка здійснюється
через порівняння
очікуваних результатів виховної роботи з її реальними результатами. При цьому стає
можливою оцінка ефективності виховання як окремої особистості, так і класу та школи в
цілому.
Пріоритет унікальності кожної особистості вихованця вимагає відповідального
ставлення до технологізації виховного процесу, високого професіоналізму і відповідальності
педагога.
Структура виховної моделі національного виховання
Виховна система — це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних
компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий
потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню
своєрідного, за визначенням К.Ушинського, "духу школи".

Рис. 1. Структура виховної моделі національного виховання

Серцевиною виховного процесу є особистість — її нахили, здібності, потреби, інтереси,
соціальний досвід, самовідданість, характер.
Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв'язок впливів: родини; вчителя;
соціальних об'єктів; довкілля (освітнього простору).
Родина, її цінності є складниками суспільства, яке будується на родинних принципах співжиття,
дбайливого ставлення до дитини на тих чинниках, що допомагають розкрити творчий потенціал дитини.
Залучення до співпраці управлінської, духовної, культурно-мистецької еліти та громадських
інституцій створює унікальне середовище координації та інтеграції всіх ланок виховної системи.
Розуміючи українську національну систему виховання як самобутнє і водночас споріднене з
вселюдським культурно-історичне явище, спрямоване на виховання свідомого громадянина, патріота.
Основні принципи виховання
Принцип національної спрямованості. Передбачає формування національної самосвідомості,
виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу,
толерантне ставлення до культури всіх народностей, які проживають в Україні.
Принцип культуровідповідності.Вихованець і педагог спільними зусиллями перетворюють
зміст історичного морально-етичного досвіду людства на систему відкритих проблем. Така
проблематизація моральної культури слугує джерелом особистісного розвитку дитини, умовою
засвоєння нею загальнокультурних надбань, а саме виховання здійснюється як культурологічний
процес, формування базису культури особистості.

Принцип цілісності. Виховання організовується як системний педагогічний процес;
спрямовується на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини
світу. Передбачає наступність в реалізації напрямів та етапів виховної роботи на різних освітніх рівнях:
охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді; здійснюється різними соціальними
інститутами, а також у навчальній та позанавчальній діяльності.
Акмеологічний принцип. Вихователь будує виховний процес так, щоб вихованець засвоїв
найвищі морально-духовні цінності; створює умови для оптимальної самореалізації підростаючої
особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей. Напрями виховної роботи
втілюються у відповідних результатах — міцно й органічно засвоєних загальнолюдських і національних
цінностях, стратегії життя, яка передбачає постійний рух до здійснення нових, соціально значущих
задумів; формування умінь долати труднощі, прогнозувати наслідки своїх учинків; здатності свідомо
приймати рішення.
Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Учасники виховного процесу є рівноправними
партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на
відмінність, узгоджують свої позиції. Вихователь уникає жорстких приписів, не ставиться до вихованця
як до пасивного об'єкта своїх впливів; зважає на його психічний стан, життєвий досвід, систему звичок і
цінностей; виявляє емпатію, вдається до конструктивних та продуктивних виховних дій; схильний до
творчості та педагогічної рефлексії.
Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості.Вихователь
зосереджує свою увагу на дитині, бере до уваги її вікові та індивідуальні особливості, не форсує її
розвитку, задовольняє фундаментальні потреби дитини (у розумінні, визнанні, сприйнятті, широкому
ставленні до неї); виробляє індивідуальну програму її розвитку; стимулює розвиток в особистості
свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвого вибору.
Принцип особистісної орієнтації.Означає, що загальні закони психічного розвитку
проявляються у кожної дитини своєрідно і неповторно. Педагог культивує у зростаючої особистості
почуття самоцінності, впевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх
здібностей; не обмежує її в правах почуватися індивідуальністю; виробляє оптимістичну стратегію
розвитку кожного вихованця; спрямовує зусилля на розвиток світогляду, самосвідомості, культури
потреб, емоційної сприйнятливості, довільної поведінки, базових якостей особистості.
Принцип превентивності.Держава, соціальні виховні інститути та громадські об’єднання
здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагають їм
виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. При цьому має бути забезпечена
система заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного,
інформаційно-освітнього характеру з формування позитивних соціальних настанов, запобігання
вживанню наркотичних речовин та різному прояву деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та
формування навичок безпечних статевих стосунків.
Принцип технологізації. Виховний процес передбачає науково обгрунтовані дії педагога та
відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої
системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості та
ведуть до кінцевої мети виховання. Побудований таким чином виховний процес має ознаки
проективності, певною мірою гарантує позитивний кінцевий результат.
Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи,
взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного процесу.
Зміст виховання
Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована
система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих
якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці,
природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із
загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і
якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі,
правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.
Патріотизмвиявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо,
сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної

держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею,
повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини,
досконалому володінні української мовою. Розвиненаправосвідомістьвиявляєтьсявусвідомленні
особистістюсвоїхправ,
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атакожлояльнейводночасвимогливе ставленнягромадяндодержави, їїустанов, органіввлади, здатність
братиактивнуучастьвухваленніполітичнихрішень. Культура міжетнічнихвідносинпередбачаєповажне
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іншихнародів; толерантнеставленнядоїхніхцінностей, традицій, мови, вірувань; вміннягармонізувати
своїінтересиз етнічнимитарелігійнимигрупамизарадигромадянськоїзлагоди.
У молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї,
родини, дитячого об’єднання; як учня, жителя міста чи села; виховується любов до рідного дому,
школи, вулиці, своєї країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій,
культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу.
У підлітковому віці виховується духовно-осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує
любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та
свобод.
Тому у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є
відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але й
прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного
демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати Конституцію України і
дотримуватися Законів; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини,
поважати свободу, демократію, справедливість.
Ціннісне
ставлення
до
людейвиявляєтьсяуморальній
активностіособистості,
проявівідповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності,
совістливості, терпимостідоіншого, доброзичливості, готовностідопомогтиіншим, обов'язковості,
добросовісності,
ввічливості,
делікатності,
тактовності;
вмінніпрацюватизіншими;
здатностіпрощатиіпроситипробачення,
протистоятивиявам
несправедливості,
жорстокості.
Показникморальноївихованості
особистості—цеєдністьморальноїсвідомостітаповедінки,
єдність
словаіділа, наявністьактивноїзаформоютаморальноїзазмістом життєвоїпозиції.
Характерставленняособистостідосоціальногодовкілля
змінюєтьсязвіком.
Умолодшомушкільномувіцідитинаоволодіває
елементарнимуміннямтанавичкамипідтримкитазбереження
міжособистісноїзлагоди,
запобіганнятамирногорозв'язування конфліктів; здатністюбратидоувагидумкутоваришівтаопонентів;
орієнтацієюнадорослогоякносіясуспільнихеталонівтаморального
авторитета.
Упідлітковомувіцізростаєцінністьдружбиз
однолітками,
відбуваєтьсяемансипаціявідбезпосередньоговпливу
дорослих,
розширюєтьсясферасоціальногоспілкування,
засвоюються
суспільніцінності,
формуютьсясоціальнімотивиповедінки, виникає критичнеставленнядолюдейякрегуляторповедінки.
Уюнацькому
віцізбільшуєтьсякількістьвиконуванихстаршокласникомсоціальних
ролей,
зростаютьвимогидовідповідальностізадіїтавчинки,
формуютьсямотивисамовизначення,
вдосконалюєтьсявміння
керуватисясвідомопоставленоюметою,
зростаєрольсамостійних
формдіяльності: формуєтьсясуспільнаактивність.
Ціннісне
ставлення
до
природиформуєтьсяупроцесі
екологічноговихованняівиявляєтьсяутакихознаках: усвідомленні функційприродивжиттілюдини та
їїсамоцінності; почутті особистоїпричетностідозбереженняприроднихбагатств, відповідальностізаних;
здатностіособистостігармонійноспівіснувати зприродою; поводитисякомпетентно, екологічнобезпечно;
критичній
оцінціспоживацько-утилітарногоставленнядоприроди,
яке
призводитьдопорушенняприродноїрівноваги,
появиекологічної
кризи;
вмінніпротистоятипроявамтакогоставленнядоступними
способами;
активнійучастіупрактичнихприродоохороннихзаходах:
здійсненніприродоохоронноїдіяльностізвласноїініціативи;
посильномуекологічномупросвітництві.
Цінніснеставленнядо
природиісформовананайогоосновіекологічнакультурає
обов'язковоюумовоюсталогорозвиткусуспільства,
узгодження
економічних,
екологічнихісоціальнихчинниківрозвитку.

Ставленнявихованцівдоприродимаєспецифічнівікові
особливості.
Молодшомушкільномувікувластивенепрагматичне
ставлення,
щогрунтуєтьсянасуб'єктифікації,
колиприродніоб'єкти стають "значущимиіншими"; посилюютьсямотивиспілкування зприродою.
Дляпідлітковоговікухарактернеставленнядоприроди
якдооб'єктаохорони,
анекористі.
Наприкінціцьоговікувиникає
"об'єктна" настановакористі. Прицьомувиявляєтьсясуперечливість
уставленнідоприроди:
прагматичнінастановидекларуються
природоохороннимимотивами.
Юнацькомувікувластивеоб'єктно-непрагматичнеставленнядоприроди,
щоґрунтуєтьсянаестетичній
настанові.
Ціннісне
ставлення
до
мистецтваформуєтьсяупроцесі
естетичноговихованняівиявляєтьсяувідповіднійерудиції,
широкомуспектріестетичнихпочуттів,
діяхівчинках,
пов'язанихз
мистецтвом.
Особистість,
якійвластивецеставлення,
володіє
системоюелементарнихмистецькихзнань,
адекватносприймає
художнітвори,
здатназбагнутитавиразитивласнеставленнядо
мистецтва,
прагнетавмієздійснюватитворчудіяльністьумистецькій сфері.
Естетичневихованняспрямованенарозвитокузростаючої особистостіширокогоспектрапочуттів—
здатностізбагнутита виразитивласнеставленнядомистецтва. Важливимєсприймання об'єктів довкілля як
естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань,
понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний
погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.
Використовуючи мистецтво як основний чинник естетичного виховання, педагог враховує вікові
особливості школярів: відкритість учнів початкової школи досприймання художніх творів, їхню
емоційну мобільність та готовність з насолодою виконувати творчі завдання; концентрацію підлітків
на пізнанні свого внутрішнього світу, а отже, використанні мистецтва як засобу духовного становлення,
що проходить шлях від почуттєвого сприймання до осмислених естетичний дій; усвідомлення
старшокласниками (вік, коли почуття набувають якісно нового характеру, переживання стають
змістовнішими і доволі глибоко впливають на емоційне сприйняття життя) того факту, що мистецтво
безпосередньо пов'язане з життям народу, його культурою.
Ціннісне ставлення до праціє визначальною складовою змісту виховання особистості, що
спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і
самовдосконалення.
Ціннісне ставлення до праці, складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який
включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб,
почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що
визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність,
бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час і т.п.).
Трудове виховання – це процес цілеспрямованого й усвідомленого прилучення зростаючої
особистості до суспільних цінностей праці, які формуються у неї за допомогою пізнавальних і
конкретно перетворювальних видів діяльності перманентно зростаючої складності.
Рівень розвитку трудової вихованості визначає ініціативність й активність учня на уроках, вміння
зосередити свої зусилля на подоланні труднощів, пов'язаних із навчальною діяльністю й самоосвітою,
вмінням знаходити свої місце у працюючому колективі, допомоги ближнім, ставленні до оточуючих,
володіння комунікативними навичками, позитивна взаємодія з учителями, працьовитість у всіх формах
трудової діяльності, ретельність та сумлінність виконання доручень, негативне, критичне ставиться до
власного ледарства та ледарства оточуючих, прояв бережливості в процесі будь-якої діяльності,
охайність, вміння раціонально розподіляти робочий час, здатність до продуктивної діяльності, прояв
об'єктивного самоконтролю.
Провідною метою трудового виховання у початковій школі є виховання у молодших школярів
позитивного ставлення до праці засобами організації різноманітних форм предметно-перетворювальних
практичних дій. При цьому має відбуватися розвиток особистості, набуття молодшими школярами
первинних уявлень про важливість праці для них самих, родини і суспільства в цілому, засвоєння
правил безпеки життя під час виконання трудових завдань, пропедевтичне ознайомлення із сучасним
світом професій.
Мета трудового виховання у основній школі полягає у формуванні розуміння учнів значення
правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства; уявлень про сучасний ринок
праці, знань про складові головного та резервного професійного плану; відмінності між окремими
напрямами профільного навчання у старшій школі; навичок пошуку необхідної інформації про

можливості продовження навчання за обраним профілем і побудови індивідуальної освітньої траєкторії.
Метою трудового виховання у старшій школі є формування в учнів готовності до свідомого
професійного самовизначення та морально-психологічна підготовка до майбутньої професійної
діяльності.
Ціннісне ставлення до себепередбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати
себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у
дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.
Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"— це вміння особистості оцінювати свою
зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження,
вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися
про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати.
Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді
культури пізнання власного внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей,
життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати
себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної
Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.
Ціннісне ставлення до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності
орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні
свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні
запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей; позиції активного
суб’єкта громадянського суспільства, який може і має впливати на долю країни.
Характер ціннісного ставлення особистості до себе істотно змінюється з віком. У молодшому
шкільному віці розвивається рефлексія, формується вміння оцінювати себе як предмет змін. У
підлітковому віціформується прагнення до самоствердження, з'являється хворобливе переживання
неуспіху, зростає роль самооцінки в регуляції поведінки. У юнацькому віціактуалізується потреба у
самовизначенні, оцінці своїх здібностей і можливостей; виникає процес визначення сенсу життя та
свого місця в ньому.
Виховний простір розвитку особистості
Головне завдання сьогоднішньої практики — створення виховного простору. Виховний простір —
це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на
розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних
форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується
у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень
тощо).
Основні вимоги до створення виховного простору:
- психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину
й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та
посилюючи позитивні;
- відкритість до соціуму, діяти у співпраці з сім'єю, громадськістю;
- залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати
досвід громадянської поведінки;
- розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу;
- спонукання школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному
суспільстві;
- життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити
колективні та міжособистісні взаємини;
- педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність,
інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;
- педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в
індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки;
- самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.
Педагогічне спілкування має спиратись на передову, прогресивну мораль – гуманістичну, в основі
якої лежить демократизм, розумність, природність, ми відводимо першочергове місце принципу
гуманізму. Він передбачає визнання того, що людина – найвища цінність на Землі; передбачає опору на

особистість, яка здатна до самореалізації, самовдосконалення; розглядає самоцінність особистості як
результат її власного саморозвитку, самовиховання. У спілкуванні – це вміння знайти гідне, схвальне,
добре в іншій людині, вміння цінувати в інших індивідуальне, неповторне.
В основі педагогічного спілкування лежить плюралізм. Він полягає у вмінні і можливості
толерантно ставитись до світогляду, переконань, позицій, думок і почуттів інших людей, не ображати,
не принижувати їх гідності, визнавати, що кожна людина може змінитись, якщо вона помиляється, має
можливість морального зростання. Це терпимість, толерантність, яка допомагає гуманізувати
міжособистісні стосунки, робить їх людяними, природніми, невимушеними, доброзичливими; це
передумова для плідного співробітництва між людьми, визначальна умова для реалізації плюралізму
думок, встановлення діалогу; це й гуманне ставлення до представників інших традицій і моральних
звичок, вірувань.
IV. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ
Початкова школа
Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме тоді закладаються
основи особистісного розвитку учнів початкової школи.
Віковими особливостями дітей 1-4 класів можна вважати: незначний соціальний та моральний
досвід, підвищену емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-етичних впливів,
імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування.
Тому узгодження поведінки та усвідомлення моральних явищ життя характеризуються емоційними
узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають загальнолюдським етичним цінностям.
Розрив між знаннями моральних принципів і відповідною поведінкою — найхарактерніша властивість
дитини цього віку. Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні почуття: провини, сорому,
обов'язку, відповідальності, справедливості, власної гідності, сумління.
Основними потребами дитини в початкових класах є необхідність: у спілкуванні з людьми, в
емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до
інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь
для пізнання довкілля.
Перед вчителем постає важливе завдання: вирізняти мотив вчинку, роз'яснюючи дитині його
сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їй можливість емоційного
"переживання" разом із практичним застосуванням отриманих знань.
Беручи участь у спільних видах діяльності, учні вчаться будувати свої взаємини з однолітками,
входити в колектив ровесників.У них виникає потреба до взаємовимогливості та взаємодопомоги.
На цьому віковому етапі у дитини формується ядро особистості (моральні почуття, цінності,
переконання), відбувається набуття досвіду моральної поведінки. Вона вчиться не лише виконувати
вимоги колективу, а й бере активну участь у постановці вимог, виборі доручень, справи, яка їй до душі.
В учнів виникає ще одне новоутворення — відносно стійкі форми поведінки і діяльності, які в
майбутньому становитимуть основу формування її характеру.
Після закінчення першого класу в частини дітей не до кінця сформовані особистісні
новоутворення, що є характерними для дошкільнят, а саме:
- недостатнє усвідомлення сприйняття шкільного життя, необхідності впорядкувати та
організувати його за певними законами і правилами співжиття;
- недостатнє усвідомлення внутрішньої етичної інстанції, такої як совість (орієнтування лише на
зовнішній контроль з боку дорослих, невміння діяти самостійно), що викликає у школярів почуття
невпевненості у собі, спричиняє конфлікти у спілкуванні;
- відсутність переваг та продуманих дій над імпульсивними (стримування бажань відбувається
лише в разі очікування винагороди чи покарання);
- несформованість адекватної самооцінки.
Вчителеві в другому класі слід продовжувати виховну роботу, спрямовану на корекцію цих
недоліків з метою будування специфічних для молодших школярів особистісних новоутворень:
довільність психічних процесів, внутрішній план дій та рефлексію, інтелектуалізацію життя дитини.
У вчинках дітей наприкінці другого року навчання вже проглядається позиція у ставленні до того,
що їх оточує. Розвиваються і змінюються внутрішні етичні інстанції, формуються моральні мотиви

поведінки; розвивається здатність співпереживати, співчувати, а отже, і співдіяти з дорослими та
однолітками.
Молодший шкільний вік (за І.Д. Бехом) виявляється сприятливим щодо виховання у дитини
фундаментального для її морального розвитку новоутворення, яким є здібність цінувати особистість
людини.
Головним новоутворенням навчальної діяльності є формування теоретичного мислення дитини,
що знаходить відповідне вираження і в рівні сформованості у дітей особистісних моральних якостей,
першооснов багатьох моральних понять: доброти (гуманності), людяності, милосердя, чуйності,
співчуття, чесності, справедливості, терпеливості та ін.
Формування особистості молодшого школяра значною мірою визначається реалізацією у
виховному процесі діяльнісного підходу, згідно з яким моральні правила і норми дитина засвоює
активно, в процесі діяльності та спілкування з дорослими, однолітками, старшими та молодшими
дітьми. Основна функція її полягає в тому, що в ній набувається досвід ставлення дитини до світу, до
людей, до самої себе.
Виховання молодших школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як
провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного
місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у
системах "учитель — учень", "учень — учень"; використання вчителем демократичного стилю
спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.
Важливим є особистісно орієнтований підхід у вихованні молодших школярів, оскільки для дітей
цієї вікової групи характерна особлива сенситивність до морально-етичних впливів, а надто сприйняття
норм культурної поведінки, спілкування, мовного етикету, культури взаємовідносин.
Дуже часто внутрішнє самопочуття, емоційний настрій дитини залежить від особистості вчителя
початкових класів, оскільки для учнів 1-2-х класів учитель залишається центральною фігурою,
арбітром, авторитетом. Лише в 3-4-х класах самооцінка, оцінка однолітків починає переважати оцінку
вчителя.
Зовнішнім вираженням позиції дитини є участь її у різноманітних ситуаціях дитячого життя. Вона
виявляється залежно від очікувань вчителя і дитини. Діти з невиправданими очікуваннями часто стають
агресивними або, навпаки, пригніченими; боязкими або недовірливими, соціально інфантильними або
неспокійними. Ці аспекти необхідно враховувати у роботі з дітьми та батьками.
Головне завдання вчителя — навчитись створювати і використовувати у шкільному житті
ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального
розвитку дитини, суть якого полягає у вмінні дитини самостійно, а іноді за допомогою вчителя,
реалізувати свої здібності до практичної діяльності. Вчитель має допомогти дитині розвиватись від
елементарних навичок поведінки до більш високого рівня, для якого необхідні самостійність у
прийнятті рішень і моральний вибір.
Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і
методів його організації. Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані
на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш характерними є такі
форми діяльності:ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, грабесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит,
ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри,
школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків,
операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом,
година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава,
ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і
тваринами..
Основна школа
Підлітковий вік — складний відповідальний період становлення особистості (за Л.І. Божович, це
період другого народження особистості), в якому формується соціальна спрямованість і моральна
свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих.
Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінку їхньої діяльності дорослими.
Наприклад, не одразу підлітки усвідомлюють, що волю загартовує і навчання, що відкрите визнання

своїх помилок свідчить про сміливість, що усвідомлення своєї провини — крок до відповідальності.
Знання моральних норм та еталонів взаємин розуміють не завжди глибоко, важко сприймають
моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, безкомпромісні. Моральні переконання
ще не є нестійкими, проте вони стають специфічними мотивами поведінки. З'являються власні погляди,
оцінки, які можуть швидко змінитись, але й протилежну точку зору підліток буде відстоювати так само
пристрасно, як й іншу.
Важливі зміни відбуваються у мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в самоствердженні, у
визнанні товаришів, у позитивному ставленні з боку друзів. З'являється орієнтація на майбутнє: мрії,
ідеали, перспективні плани, віддалена мета. Проте для підлітка характерна й відмова від поставленої
мети всупереч її об'єктивній значущості, бо воля ще слабка. Підлітки частіше діють за найбільш
сильним мотивом, власною ж поведінкою вони ще не володіють, і самі визнають відсутність у себе
вольових якостей.
Завданням педагогів є розвиток у підлітків вольової поведінки, використовуючи для цього
емоційно привабливі цілі, підтримуючи їх наміри й уявлення про можливість досягти власного рівня
домагань.
У підлітків у вольовому акті ще слабко представлена виконавська частина. Очима
підлітків основною причиною їх неуспішності у школі є лінощі. Практика свідчить, що не менше
значення має забезпечення пізнавальної мотивації, розвиток інтересів. Для підлітків є характерною
легкість виникнення переживань, емоційної напруги, їм важко стримувати свої радість, горе, образу,
гнів. їхні емоції відрізняються ригідністю — інертністю, негнучкістю, навіть тенденцією до
самопідтримування. Підлітки "купаються" у власному горі чи в почутті провини. Вони відчувають
задоволення від будь-яких переживань, відчувають потребу в сильних емоційних насиченнях.
Суперечливі прагнення, які виникають досить часто, ще більше підсилюють загальний емоційний фон,
що призводить до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути досить тривалим і виникати з
незначного приводу. Треба вчити підлітків володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх, говорити про
них, виявляти у культурних формах.
Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу,
що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопізнання. Підліткова рефлексія спрямована на
розуміння самого себе, особлива увага приділяється власним якостям особистості, тому підвищується
чутливість до оцінок з боку оточуючих, виникає орієнтація на реальні досягнення. Рефлексія відкриває
недосконалість "Я", що глибоко та гостро переживається. Найбільший сплеск рефлексивності в учнів 78-х класів. Зростає критичність з приводу власних недоліків, наприклад, вже в 6 класі з'являються діти,
які вважають себе нездібними до жодного з предметів.
Моральна мотивація ще не є стійкою, тому підліток легко піддається навіюванню, таким формам
соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.
Образи "Я", які створює у своїй свідомості підліток, дуже різноманітні: це фізичне "Я" (уявлення
про свою зовнішність), психічне "Я" (про риси характеру, про свої здібності тощо). Але ставлення до
всіх цих рис свого "Я" залежить від системи цінностей, яка формується завдяки впливу членів своєї сім'ї
та ровесників. Саме тому одні гостро переживають відсутність зовнішньої краси, а інші — фізичної
сили, дехто всю увагу спрямовує на підвищення результатів у спортивних видах діяльності. Образ "Я"
ще нестабільний, уявлення про себе рухливе. Іноді випадкова фраза, комплімент або посмішка надовго
порушують спокій душевного життя підлітка.
З образом "Я" пов'язана самооцінка. Для підлітка важливо знати не тільки, який він є, але й
наскільки значущими є його індивідуальні особливості для оточуючих, а тому й для самого себе.
Постійно відбувається порівняння: "Я такий, як усі" або "я не такий, як усі". В ідеалі самооцінка
повинна складатися з порівняння самого себе сьогоднішнього з самим же собою, але учорашнім: "Я
вчора і я сьогодні, а яким я стану (повинен стати) завтра?". Це складно, проте ефективно. Самооцінка
має загальний характер та ще й занижена: підлітки перебільшують свої недоліки, успіхи дещо
занижують. Але за заниженою самооцінкою може ховатись високий рівень домагань, на основі чого
розвивається феномен "дискомфорт успіху". Підліток, маючи таку самооцінку, знецінює досягнення
своїх ровесників, радіє їхнім невдачам. Така конфліктна самооцінка виникає за умови завищених вимог
з боку батьків, або песимістичних уявлень про можливості свого сина чи доньки. У підлітка тоді
виникає сильна реакція навіть на справедливі зауваження. Він шукає зовнішні причини для
виправдовування своїх реальних невдач або тих, що прогнозуються. Такий "афект неадекватності"
вимагає пошуку психологічного захисту у вигляді знецінення успіхів інших. Висока самооцінка
повинна поєднуватись із здатністю диференційовано оцінювати свої досягнення і водночас бачити
недоліки та перспективи покращення результатів за рахунок усунення недоліків.

Підлітки адекватно оцінюють товаришів, але завищують свою самооцінку. Загальне позитивне
ставлення до себе, до своїх можливостей повинно залишатися незмінним, а недоліки — сприйматись як
тимчасові, які можна усунути.
Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і набуває все більшого значення як
регулятор власної поведінки.
Крім реального "Я" виникає і "Я-ідеальне". Якщо рівень домагань високий, а свої можливості
усвідомлюються недостатньо, тоді "Я-реальне" буде дуже відрізнятися від "Я-ідеального". Такий стан
веде до невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, навіть агресивності.
Якщо "Я-ідеальне" сприймається досяжним, воно спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє
розвитку саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети та вибір засобів її
досягнення. Деякі підлітки (3%) розробляють навіть програму самовдосконалення, але не всі мають
силу волі та наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати засоби її
досягнення, використовувати свої можливості, передбачати результати є показником високої зрілості
особистості, що з'явиться пізніше. В учнів основної школи виникає потреба в життєвому
самовизначенні (закінчується 9 клас), спрямованості на майбутнє, визначенні свого життєвого шляху,
майбутньої професії. Ця потреба конкретизується в новій соціальній позиції, яка розгортається на
наступному віковому етапі.
Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з ними доцільно використовувати
такі форми роботи:година спілкування, класні збори, година класного керівника, анкета думок,
зустріч, відверта розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес,
спартакіада народних ігор, родинне свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, веселі старти та
естафети, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал
та інше), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, ведення літопису класного колективу,
фестиваль, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова
програма, пошукова гра, акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня
галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурс-інсценізація, конкурсна
програма, інтелектуальна гра тощо.
Старша школа
Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 до 18 років, у віковій
психології прийнято вважати старшим підлітковим віком. Одним із важливих аспектів психічного
розвитку старшокласників є інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку
мислення. У цьому віці учні виявляють більше самостійності в заняттях, у них інтенсивно розвиваються
моральні сили, формуються і визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду.
Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості,
самооцінки, що грунтується на самостійному аналізі й оцінці власної діяльності, що не завжди через
складність цього процесу є об'єктивними.
Старший шкільний вік є сенситивним у формуванні світогляду, виробленні стратегії життя,
визначенні життєвих планів, формуванні вміння творити власну долю, активно відповідально та
ефективно реалізувати громадянські права й обов'язки.
Разом з розвитком абстрактного й цілісного мислення в учнів старших класів відбувається перехід
до вищих рівнів мовлення, виникає прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його
більш виразним, точним. Старшокласники вже вільно користуються комп'ютером, інтернетом,
енциклопедичними словниками, аналізують і зіставляють інформацію з різних джерел.
У старшокласників помітно розвивається самоспостережливість, вміння аналізувати поведінку.
Для них характерне поглиблене усвідомлення психологічних процесів. Помітно зростають сила волі,
витримка, наполегливість, самоконтроль. Інтереси стають зрілішими і водночас тривалішими,
стійкішими, міцнішими. Розвиваються пізнавальні інтереси, зокрема — до самостійних видів
навчальної роботи.
Пізнавальна діяльність учнів у старших класах характеризується новими вміннями і розвиненими
здібностями, такими як: багатство словникового запасу, уміння розвивати допитливість, організувати
сприйняття інформації та визначати нові ідеї, володіти достатнім обсягом інформації, застосовувати
засвоєний матеріал за нових умов, критично мислити, розв'язувати складні проблеми, засвоювати
причинно-наслідкові зв'язки, встановлювати приховані залежності зв'язків, інтегрувати й синтезувати
інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки,

оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці,
узагальнювати та робити висновки.
Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення.
Старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та
соціальною значимістю життєвих цілей. Соціальні мотиви старшокласників стають більш
диференційованими і дієвими, що зумовлює використання у роботі з ними таких форм роботи:диспут,
брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг,
тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, музична
вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), шоу-програма, проект, благодійна
акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, телефон довіри, філософський стіл, складання індивідуальних
програм саморозвитку, дебати, похід, екскурсія, бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада, пресшоу, теле-ревю, аукціон, десант, експедиція (фольклорна, краєзнавча та інші), вечір (поезії, пам 'яті та
інші), круглий стіл, прес-конференція, фоторепортаж, мобільний консультаційний пункт, презентаціязахист, інтернет-форум, відкрита кафедра, вернісаж:, творчий портрет, школа лідера, театральна
вистава, мистецькі шкільні колективи (театральні, хорові, хореографічні), тематичний діалог, конкурс
творчих робіт, проектна діяльність, поетична вітальня, бал, самотестування, публіцистична вистава,
волонтерський рух учнівської молоді, експедиція, літопис класного колективу, конкурсна програма,
вікторина, інтелектуальна гра, трудові загони, табори праці та відпочинку, шкільні лісництва, учнівські
виробничі бригади.
V. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Ціннісне ставлення до себе
Початкова школа
Виховні досягнення.
Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:
- усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного,
соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;
- адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ
самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної
життєдіяльності;
- знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового
режиму).
Тематичний зміст виховної діяльності
1 клас
"Що я ціную у житті", "Хто я?", "Я хочу стати кращим", "Азбука ввічливості", "Бути вихованим.
Що це означає?", "Розкажи про себе", "На кого ти хочеш бути схожим?", "Мій настрій", "Мій день",
"Зовнішній вигляд учня", "Я і мої друзі", "Я і мій клас", "Як треба поводитися у школі, вдома, на
вулиці?", "Кожній речі — своє місце", "Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся", "Чистота —
запорука здоров'я", "Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків", "Вогонь буває різним", "Абетка
пішохода", "Хто я? ", "Я хочу стати кращим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 1
класу).
2 клас
"Життя людини – найвища цінність", "Я людина", "Я хочу бути схожим", "Чарівні слова", "Мій
день народження", "Що потрібно знати про свій характер?", "Як організувати свій день?", "Цінуй свій
час і час інших", "Сам удома", "Дав обіцянку - виконуй", "Умій слухати", "Дбай про інших",
"Однокласник, товариш, друг", "Дерево міцне корінням, а людина - друзями", "Як не захворіти",
"Подорож до Країни здоров'я", "Профілактика інфекційних захворювань", "Старти надій", "Я –
людина", "Я хочу бути схожим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 2 класу).
3 клас

"Найцінніше в моєму житті", "Дорога кожна хвилина", "Мої «хочу», «можу» і «треба», Мої мрії ",
"Я і мої обов’язки", "Як навчитись стримуватись?", "Мої доручення", "Мій день: хороше і погане",
"Дисципліна і культура", "Дорога до школи та додому", "Ти — вихована дитина?", "Твій зовнішній
вигляд", "Мій улюблений герой", "Як я дбаю про своє здоров'я", "Продукти харчування: наші друзі й
вороги", "Здоровим будь!", "Свято Мий-додіра", "Спортивна надія", "Хочу і можу бути здоровим" (
робочий зошит для 3 класу).
4 клас
"Для чого живе людина?", "Віра у себе", "Завтрашній характер - у сьогоднішньому вчинку", "На
кого я хочу бути схожим у житті?", "Мій ідеал", "Твої норми поведінки", "Що означає бути вихованим",
"Чуйність і байдужість", "Зубів немає, а людину гризе", "Як зробити правильний вибір", "Як стати
людиною", "Не кидай слів на вітер", "Хто багато читає, той багато знає", "Козацькі забави", "Як я
провів канікули", "Почни день з ранкової гімнастики", "Переможемо всі хвороби", "Культура
харчування", "Шкідливі звички", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 4 класу).
Основна школа
Виховні досягнення
5-7 класи
Усвідомлення основних засад "Я-концепції" особистості:
- усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепції особистості;
- формування основ самопізнання, самооцінки;
- формування позитивного самоставленнядо дотримання норм етикету;
- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;
- конструктивне вирішення життєвих проблем;
- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями.
8-9 класи
Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості:
- усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;
- виховання самоповаги;
- формування емоційної культури;
- навичок самотворення, життєтворення;
- стремління до ідеалу.
Тематичний зміст виховної діяльності
5 клас
"Який Я? Яким я хочу бути? ", "Дужий той, хто самого себе перемогти може", "Посієш звичку –
пожнеш характер", "Таланти і шанувальники", "В людині все має бути прекрасним", "Індивідуальні
особливості людини", "Пізнай себе", "Презентація твого дня народження", "Бережи свій час".
6 клас
"Життя – найдорожчий скарб", "Чи щось без серця зрозумієш", "У пошуках власного ідеалу",
"Стратегія прийняття моральних рішень", "Як долати труднощі і випробування", "Заздрісник сам собі
ворог", "Життя не вічне – вічні цінності людські", "Вміння знаходити себе в суспільстві", "Характер
людини: як він формується", "Пізнай себе", "Світ моїх захоплень".

7 клас
"Образ мого "Я", "Я і мій характер", "Мої цінності", "Світ моїх почуттів", "Подивись на себе
уважно", "Пізнай самого себе", "Я в колі сім'ї", "Яскраві події мого життя", "Господарочка", "Добродії",
"Проведення одноденного походу з елементами орієнтування за допомогою компаса та карти", "Країна
моїх мрій".
8 клас
"У згоді з самим собою", "Шлях до себе", "Як стати щасливим", "Уміти володіти собою", "3 чого
починається пізнання", "Чи любиш ти себе?", "Яка людина заслуговує на повагу інших", "Ким бути
і яким бути", "Створення життєвого проекту саморозвитку", "Світ моїх захоплень", "Фізична краса не
постійна, а духовна - вічна", "Дозвілля та хобі, "Моє дозвілля", "Таланти твої, Україно", "Якщо я
буду...", "Вчитель - моє покликання", "Мій улюблений учитель".
Тренінги "Кроки до успіху", "Я"- частинка Всесвіту", "Як подолати невдачу?", "Наодинці із
собою", "Сам собі вихователь", "Кодекс чесної особистості", "Шлях до себе".
9 клас
"Мій ідеал", "Бережи честь змолоду", "Пізнай себе - і ти пізнаєш світ", "Мої життєві принципи",
"У колі симпатій", "Країна моїх мрій", "Вміння бути самим собою", "Як стати лідером?", "Без добрих
справ немає доброго імені", "Про культуру почуттів", "Засоби профілактики травматизму і патологічних
станів організму під час проведення туристсько-краєзнавчих подорожей".
Участь у шкільному та районному святі "День туризму", "Що таке самовиховання, самооцінка,
самореалізація?", "Найскладніше - не відстоювати свою думку, а мати її", "Життя - це не ті дні, що
минули, а ті, що запам'ятались", "Умій сказати, умій змовчати", "Хочеш бути щасливим - будь ним!",
"Не говори, що знаєш, але знай, що говориш", "Бережи себе", "Здоров'я - скарб".
Старша школа
Виховні досягнення
Сформованість життєвих компетенцій:
- мої духовні закони;
- розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;
- імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;
- вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на
основі принципів толерантності;
-навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження,
самооцінки;
- особиста культура здоров'я;
- "Ні" шкідливим звичкам.
Орієнтовні теми для виховної діяльності
10 клас
"У кого немає в душі минулого, у того не може бути майбутнього", "Добра людина та, що робить
добро, чи та, що не робить зла?", "Не зраджуй у дружбі, материнстві, батьківстві", "Правда життя",
"Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас", "Знати, щоб жити!", "Сходинки фізичного розвитку",
"Техніки і способи психічного впливу на соматичний стан організму", "Шлях до самореалізації, або як
стати особистістю", "Відшукай себе серед інших", "Як подолати конфлікт?", "Я та інші", "Народжений
бути унікальним", "Духовні потреби та ідеали мого "Я", "І буде син, і буде мати, і будуть люди на
землі", "Життя - твій вибір", "Інтернет не лише твій друг", "Духовність і здоров’я".
11 клас

"Люби Україну - твою рідну землю", "Людина народжується для вічності", "Умій дати слово і його
дотримати", "Добро і зло...", "Сходинками до вершини успіху", "Твоє майбутнє - в твоїх руках",
"Дороги, які ми обираємо", "Зроби свій вибір на користь здоров'я", "Подбай про своє здоров'я сам!",
"Ризики в Інтернеті", "Обов'язок. Відповідальність. Совість", "Право і мораль", "Інформація - запорука
освіченості".
Проведення дводенної туристсько-краєзнавчої експедиції з використанням туристського
спорядження та облаштуванням бівуаку (розбивання наметів, обладнання місця для вогнища,
приготування їжі), "Моральний ідеал і його місце в житті людини", "Я - ідеальне", "Що таке щастя?",
"Бережи честь з молоду", "Чи кожен може бути успішним", "Якщо я для себе, то навіщо я?", "Заговори,
щоб я тебе побачив" (Сократ).
2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.
Початкова школа
Виховні досягнення
Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей:
- уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного
розв'язування конфліктів;
- здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;
- сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності,
толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до
особистості).
Тематичний зміст виховної діяльності
1 клас
"Мої обов'язки в сім'ї", "Мамо, тато, я - дружна сім'я", "Що означає бути вихованою людиною?",
"Світлофор ввічливості", "Чарівні слова відкривають серця", "Чесним треба бути всюди", "Школа гарної
поведінки", "Умій слухати", "Відкриваємо скриньку добрих справ", "Про дружбу", "Кого з друзів ти
візьмеш у подорож?", "Майстерня Діда Мороза", "Свято Чепурушки", "Бабусина скриня", "Скриня
народної мудрості", "Яким має бути добро на Землі?", "Що означає бути добрим? ", "Як інших навчити
поваги до себе?", "Ми йдемо до їдальні", "Гість – радість у домі", "Слова вітання, побажання", "Сила і
слава твого роду, «Пізнай, прийми і руку протягни».
2 клас
"Бути совісним означає...", "Мій товариш", "Моя іграшка - тобі", "Буду гідним скрізь і всюди, щоб
нести вам радість, люди!", "Про справжню дружбу", "Школа вишуканих манер", "Ти - вихована
дитина?", "Турбота. Діти допомагають дітям", "Як би я вчинив...", "Шануй батька й неньку", "Традиції
та реліквії моєї родини", "Берегиня", "Рушник моєї бабусі", "Захоплення моїх рідних", "За добро платять
добром", "Правила чесної гри та змагання", «Дорога доброчинності».
3 клас
«Живу і навчаюся у родині», «Дерево міцне корінням, а людина - родом", "Родина, родина: від
батька до сина", "Вчимося бути добрими людьми", "Якщо ти погано вчинив", "Мій день, мої вчинки",
"Чужого горя не буває", "Якщо твій друг помилився...", "Як і чим випробовується дружба", "Про
правила товаришування", "Шляхетні дівчатка та лицарі - хлопці", "Ти на світі не один", "Коли я
щасливий", "Любов. Любов-милосердя. Добродійні справи людини", "Як стати добрим?", "Мистецтво
ґречності".

4 клас
"Ти знаєш, що ти —людина?", "Кожна людина неповторна!", "Народна мудрість про добро,
совість, ввічливість, справедливість, чесність", "Хочу і треба", "Розкажи мені про себе", "Подаруй свято
іншим", "Слово - не горобець, вилетить - не піймаєш", "Вихована людина: яка вона?", "Золоте правило
ввічливості", "Мама, тато, я - читацька сім'я", "Від матері доні добро передати", "Пам’ятай про інших",
"Як ми розмовляємо. Про культуру листування. Правила телефонної розмови", "Життя людини найважливіша цінність", "Квіти людської душі (про людські цінності)", "Мудрість людської турботи",
"Поведінка у храмі", "Іспит на вихованість", "Ні агресії і насильству", «Дорога мудрості».
Основна школа
Виховні досягнення
5-7 класи
Усвідомлення цінностей соціального спілкування:
- формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;
- усвідомлення себе членом колективу;
- виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;
- формування уміння і навичок подолання конфліктів;
- соціальна шкода агресії і насильства;
- культура відпочинку, спілкування на відстані
8-9 класи
Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей:
- здоров’я – найвища цінність;
- ціннісне ставлення до оточуючих людей;
- культура спілкування і мовленнєвий етикет;
- повага до батьків, сім’ї, родини;
- цінність здорового способу життя;
- формувати навички співжиття у колективі;
- готовність нести відповідальність за свої вчинки.
- неприйняття агресії і насильства
Орієнтовні теми для виховної діяльності
5 клас
"Відповідальність найкращий путівник у вчинках", "Дружба і її значення у житті людини", "Честь
і гідність", "Співчуття – перший крок до людяності", "Культура поведінки у школі", "Чи вміємо ми
відпочивати", "Щастя, коли тебе розуміють", "Мовленнєвий етикет", "Спілкування на відстані",
"Почуття гумору і жарти", "Коли Юпітер гнівається", "Шануймо старших", "Що псує стосунки між
людьми", "Про гостинність і гостей", "Турбота за інших людей – головний обов’язок у житті",
"Вдячність".
6 клас
"Толерантність", "Чесний – ворогів не має", "Чи можна прожити без конфліктів", "Ми і наші
вчителі", "Мовленнєвий етикет", "Чарівні слова", "Комп’ютер чи книга", "Я в Інтернеті", "Моє і чуже",
"Дерево з коріння починається, а людина - з сім’ї", "Немає місця на землі, де б засуджували
милосердя", "Чуйність і доброта – два крила, на яких тримається людство", "Точність – ввічливість
королів", "Курінню- ні".
7 клас

"Моє спілкування з людьми", "Ставлення людини до людини", "Напитись з отчої криниці", "Моя
сім’я", "Я в учнівському колективі", "Мій етикет", "Етикет у давнину і тепер", "Сучасний етикет у
громадських місцях", "Шкідливі звички заважають усі", "Як протистояти насильству", "Школа
виживання".
8 клас
"Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити", "Як жити в мирі з людьми", "Добротою себе
перевір", "Особистість і колектив", "Учіться любити", "Що таке СНІД", "Я і моя родина", "За правилами
етикету", "Його ввічливість етикет", "Імідж сучасної людини", "Молодіжне дозвілля", "Твої вороги
психоактивні речовини", "Як поводитись у складних життєвих ситуаціях", "Як долати агресивність".
9 клас
"Любов до ближнього — джерело величі людини", "Відкрийте чарівні двері добра і довіри",
"Любов'ю дорожити вмійте", "Колектив починається з мене". "Цінності моєї родини", "Портрет мого
колективу", "Я і ми". "Мої вчителі, старші друзі та наставники", "Жити — значить спілкуватися",
"Культура користування мобільним зв'язком", "Я та інформаційно-комунікаційні технології", "Твоя
інформаційна безпека", "Ризики в Інтернеті".
Старша школа
Виховні досягнення
Сформованість соціально-комунікативних компетенцій :
- єдність моральної свідомості та поведінки;
- вмотивованість до громадянського та особистісного самовизначення;
- готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до
людей;
- вільний моральний вибір;
- навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;
- реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;
- збереження репродуктивного здоров’я;
- пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення
єдності поколінь;
- ґендерна культура.
Тематика змісту виховної діяльності
10 клас
"Що значить бути патріотом", "Чи варто завжди дотримуватись букви закону", "Свобода чи
вседозволеність", "Моральні цінності громадянського суспільства", "Моральний ідеал і його місце в
житті людини", "Моральна мотивація вчинку", "Моральні основи взаємин юнаків і дівчат", "Твоє
репродуктивне здоров’я", "Моральні основи сім'ї", "Традиції моєї родини", "Сімейні реліквії", "Статева
культура — основа сім'ї та усвідомлюваного батьківства", "Сім'я — основа держави", "Цінуй честь
сім'ї", "Агресія та насильство в сім’ї", "Права та обов'язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві",
"Пріоритети подружнього життя", "Громадянська та соціальна відповідальність у шлюбі", "Моя участь
у вирішенні побутових та господарських питань у родині", "Дружна сім'я — першоджерело людського
буття", "Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною", "Чи кожна людина може бути
щасливою?", "Чи кожен може бути успішним?", "Вечір бардівської пісні", "Чи може людина бути
творцем свого щастя?", "Якщо я для себе, то навіщо я?", "Конверт дружніх запитань", "Насильство та
як його уникнути", "Сучасне рабство", "Торгівля людьми".
11 клас
"Людське життя як найвища цінність", "Свобода та людська гідність – базові цінності
особистості", "Чи все в житті стосується тебе?", "Ким бути і яким бути?", "Культура особистості, її
здатність до сімейних відносин", "Духовні скарби народу", "Найстрашніші втрати — духовні", "Про

віру, культуру, освіту", "Мистецтво жити гідно", "Що таке совість?", "Культура поведінки закоханих",
"Милосердя в нашому житті", "Правила техніки мобільної культури", "Інформаційне суспільство
України". "Я в реалі, я у віртуалі...", "Подорож мережею Інтернет", "Самовдосконалення", "Гармонізація
суспільних, колективних і особистих інтересів", "Конфліктна ситуація: народження істини, а не
загострення стосунків", "Взаєморозуміння. На чому воно грунтується?", "Естетика поведінки та етикет",
"Інтелігентна людина: яка вона?", "У чому краса людини?", "Мобільна телефонія - цивілізоване
спілкування", "Засоби масової інформації у демократичному суспільстві", "Світ та ІКТ", "Від рідного до
чужого, від близького до планетарного", "Толерантне ставлення до всіх націй і народностей", "Загальнолюдські цінності: осмислення вічних істин", "Мир та злагода — головна умова існування Землі та
людства", "Моральні ідеали та їх місце в житті сучасної молоді", "Людина. Доля. Душа", "Людина —
невід'ємна частина природи, Всесвіту", "Відзначення днів матері, батька, сім'ї", "Літопис родоводу",
"Українська народна педагогіка про сім'ю". "Традиції моєї родини". "Сімейні реліквії", "Дружна сім'я першоджерело людського духу". "Проблеми батьків та дітей", "Сучасні аспекти родинного виховання",
"Духовна єдність поколінь", "Українська сім'я — основа міцності держави", "Права та обов'язки дітей у
шлюбно-сімейному законодавстві", "Моя участь у вирішенні побутових та господарських питань в
родині", "Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною", "Громадянська та соціальна
відповідальність у шлюбі", "Пріоритети подружнього життя", "Що впливає на втрату репродуктивного
здоров’я", "Етика мобільного спілкування", "Ідеї гендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій
сучасної молоді", "ІКТ — миттєвий доступ до інформації і знань".
3. Ціннісне ставлення до праці
Початкова школа
Виховні досягнення
Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави:
- повага до людини праці;
- вміння і навички самообслуговуючої праці;
- почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості,
старанності, наполегливості;
- початкові уявлення про світ професій.
Тематика змісту виховної діяльності
1 клас
“Вчуся все робити сам “, "Бджілка мала, та й та працює", "Ми працю любимо", "Про двох братів Умійка та Невмійка", "Коли я виросту...", "Місто веселих майстрів", "Збережемо книгу", "Подарунок
малюкам дитячого садка", "Знайомимось з професіями".
2 клас
"Навіщо людина працює", "Землю сонце прикрашає, а людину – праця", "Діло майстра хвалить",
"Книжкова лікарня", "Подарунки молодшим друзям", "Професія моїх батьків", "Кращий мамин
помічник", “Дізнайся, відгадай, обчисли”.
3 клас
"Праця годує, а лінь – марнує", "Цінуймо працю інших", "Мої досягнення", "До джерел народних
ремесел", "Усі професії потрібні, усі професії важливі ...".
4 клас
"Праця прикрашає людину", "Праця – джерело життя і головна його прикраса", "Допоможи

книзі!", "Подарунки власноруч", "Трудові традиції української родини", "Працьовита родина",
"Калейдоскоп професій", "Підприємства нашого міста (селища) ", "Чи знаєш ти ціну праці?".
Основна школа
5-7 класи
Виховні досягнення
Сформованість потреби в праці:
- уявлення про значущість усіх видів праці;
- уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;
- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;
- вміння доводити справу до логічного завершення;
- уявлення про сучасний світ професій.
Тематичний зміст виховної діяльності
5 клас
"Як організувати себе", "Вчись учитись, щоб уміти трудитись", "Книга скаржиться! Книга дякує!",
"Ціна твого підручника", "Місто веселих майстрів", "Даруйте радість людям", "У колективі немає чужої
роботи", "Люди, які працюють поруч", "Професії мого роду", "Цінуймо хліб!", "Подарунок своїми
руками".
6 клас
"Ціна однієї хвилини", "Що означає культура навчальної праці?", "Наші захоплення", "Професії
наших батьків", "Школа вмілих господарів", "Господар і Господарочка", "Чи вмію я працювати?", "Мої
досягнення", "Скільки у світі професій", "Допомагаємо батькам".
7 клас
"Як навчитись цінувати і розраховувати час?", "Чарівна краса вишиванки", "З магазину чи
власними руками", "Бабусин рушник у сучасній оселі", "Мої обов'язки в родині", "Я це можу",
"Трудова біографія моєї родини", "Усі професії важливі, обирай свою", "Чекаємо батьків з роботи",
"Іграшки своїми руками".
8-9 класи
Кроки на шляху до професійного самовизначення:
- активно-позитивне ставлення до праці;
- знання про культуру праці в традиціях українського народу;
- сформованість таких якостей як цілеспрямованість, організованість, працьовитість та
наполегливість у подоланні труднощів у всіх видах діяльності;
- значущість суспільнокорисної праці;
- вміння проектувати індивідуальну освітню траєкторію;
- уявлення про сучасний ринок праці.
Тематичний зміст виховної діяльності
8 клас
"Що мали вміти хлопці і дівчата вступаючи у доросле життя", "Бережи свій час і час інших", "Як
правильно організувати свою працю?", "Економіка домашнього господарства", "Школа – мій дім, я –

господар у нім", "Формула вибору професії: можу + хочу + треба", "Освіта – шлях до майбутньої
професії", "Таємниця майстерності", "У світі професій", "Що я знаю про майбутню професію?", "Мої
здібності. Як обрати професію".
9 клас
"Впорядкуємо ігровий майданчик для малят", "Працюємо разом, радіємо разом", "Як повернути до
життя старі речі", "Основи економії та бережливості", "Підліткова праця: правознавчий аспект", "Ким
бути чи яким бути?", "Як не помилитися у виборі професії?", "Світ професій: праця та покликання",
"Освіта і професія", "Твій вибір – життєвий успіх", "Ти і ринок праці", "Презентація професій",
"Ярмарок професій".
Старша школа
Виховні досягнення
Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:
- знання основ економіки і ділової етики;
- вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;
- сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо;
- навички складання основного та резервного професійного плану;
- уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.
Тематичний зміст виховної діяльності
10 клас
"Бути економним – вимога часу", "Економіка навколо нас", "Твій особистий бюджет", "Економіка
нашої школи, бюджет і режим економії", "Я обираю своє майбутнє!", "Здоров'я і вибір професії", "У
світі професій", "Коли роботаприносить радість", "Як обирали професію (колись і тепер)", "Як бути
затребуваним у своїй професії", "Сучасні вимоги до фахівців", "Риси та якості майбутнього фахівця",
"Позашкільна освіта – крок до вибору майбутньої професії".
11 клас
"Вільний час – простір для розвитку здібностей", "Раціонально організовуй свою діяльність", "Чи
обов'язково бути студентом?", "Професії нашого часу", "Знайомимось із маловідомими професіями",
"Ти і ринок праці", "Чи готовий я до вибору професії?", "Діагностика своїх можливостей", "Професійні
якості", "Як уникнути труднощів при виборі професії", "Шлях до свого майбутнього", "Кроки до
професії".
4. Ціннісне ставлення до природи
Початкова школа
Виховні досягнення

-

Сформованість понять та уявлень про довкілля:
усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини;
пізнавального інтересу до природи;
-необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;
дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;
ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;
"Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".
Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас
"Чистий клас", "Збережемо чистим довкілля", "Екологічна стежка", "Збережемо красу природи»,
«Зелені друзі мого краю", "Перші весняні квіти", "Зустріч пернатих друзів", "Ми за них відповідаємо",
"Тварини — не іграшки", "Туристська прогулянка до чистих джерел", "Рослини", "Милуйся красою
рідної природи", "Звірі - малята", екскурсія до зоопарку, екологічна вікторина.
2 клас
"Віч-на-віч з природою", "Чисте джерело", "Чиста криниця", "Екологічна стежка в різні пори року"
(вулицею міста, села), "Первоцвіти просять захисту", "Наш квітник — найкращий", "Дивовижні звірі в
українських казках", "Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах", "Екологія в загадках",
"Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи", «Квітковий календар».
З клас
"Будь вимогливим і ніжним: перед тобою природа!", "Чисте подвір'я", "Подорож стежкою",
"Збережемо красу природи", "Заповідні місця мого краю", "Подарунки осені", "Посаджу дерево", "На
квіти чарівні подивись", одноденна туристська прогулянка "У поході Друзі","Таємниці Катерини
Білокур", "Тварини взимку потребують твоєї допомоги", "Різдво в гості прийшло", "Контурна карта
виховної натуралістичної роботи", "Якби тварини вміли говорити", рухливі ігри з елементами техніки
туризму, вікторина-гра "Що покласти в рюкзак для мандрівок", "Боляче буває всім" (ставлення до
тварин), "Тварини моєї місцевості".
4 клас
«Твій рідний край», "Стань природі другом, будь природі сином", "Себе я бачу в дзеркалі
природи", "Тече річка невеличка", "Чисте довкілля", "Збережемо красу природи", "Захистимо усе живе",
туристська гра-естафета "Долаємо перешкоди", "В усі пори року прекрасна земля", "Екологічною
стежкою до лісу (гаю, поля)", "Жива і нежива природа", "Нагодуй птахів (тварин)", гра - мандрівка "У
лісі казкових дерев", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".
Основна школа
Виховні досягнення
5-7 класи
Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи,
взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей:
- вичерпності природних ресурсів;
- природи як еталонної цінності;
- активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;
- ціннісне ставлення до природи;
- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;
- розуміння явищ природи, знання народних прикмет;
- бережливе ставлення до природи;
- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екологі.
8-9 класи

-

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:
відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;
ощадливе використання енергоносіїв;
формування екологічної культури;

-

навички безпечної поведінки в природі;
потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;
навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.
Тематичний зміст виховної діяльності
5 клас
"Я — маленька частиночка Природи", "Старти золотої осені", "Флора і фауна нашого краю",
"Екологічною стежиною нашого краю", "Природа — наш дім", "Барви веселки", "Таємниці природи",
"Свято квітів", "Вже брами літа замикає осінь", "Знайди скарби природи рідного краю", "Брати наші
менші", "Аптека бабусі Медуниці", "Нагодуй птахів", "Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить",
"Космос в українській міфології, явища природи і народні прикмети", "Ми відповідаємо за тих кого
приручили".
6 клас
"Зелений патруль", "Бережи ліс", "Вода — безцінне багатство,бережіть її", "Давайте, друзі, разом
природу берегти!", "У природі — у рідному домі", "Ліс — не школа, а всіх учить", "Природа — людині,
людина — природі", "Рослини-барометри", "Чисте повітря", "До природи — не неси шкоди", "Сценарій
фільму "Мальовнича моя Україна: оформляємо путівник", "Озера та ріки мого краю", "Земля наш
спільний дім", "Секрети здоров’я", "Я вклонюсь тобі пшеничне колосся", "Квіти — усмішка природи",
"Ми їх назавжди втратили (сторінками Червоної Книги)", "Знай і люби свій рідний край!", "Захистимо
наших братів менших", "Екологічні катастрофи", "Дзвони Чорнобиля", "Хто природу не тривожить,
тому вона допоможе", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".
7 клас
"Земля-годувальниця", "Історія міст і сіл України", "Україна Вишивана", "Вода — джерело
життя", "Космос — далеко чи поруч?", "Ерудит природи", "Конкурс фото "Природа і фантазія",
"Здорова природа — здорова людина", "Дари природи є невичерпними", "Вітамінна скарбниця",
"Овочеві витівки", "Щедрі дари осені", "Жива Липка хай росте", "Квітковий вернісаж", "Вальс
квітів","Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи", "Природа не майстерня, а храм –
шляхи подолання екологічної кризи", "Сім природних чудес України".
8 клас
"Біологічний хокей" (КВК), "Екологічний бумеранг", "Екологічне лото", "Зелений дивосвіт", "Ми
— в природі, природа — в нас", "Замість ялинки — зимовий букет", "Осінній дивограй", "Світ дерев",
"Дзвони Чорнобиля", "Мальовнича моя Україна: розробка сценарію фільму", "Світ природи в
народному епосі","Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи", "Бережи свою планету",
"Проблеми природи нашого краю".
9 клас
"Збережемо чистоту водних просторів наших!", "Бережіть рідну природу!", "Бережіть ліс — легені
планети!", "Збережемо наше довкілля!", "Екологічний КВК", "Посади дерево", "Чистий зелений світ
навколо тебе", "Захистимо мурашник", "Розчистимо лісове Джерело", "Вони — з Червоної книги!",
"Квіти — очі землі", "Рослини у творах мистецтва", "Уроки Чорнобиля", "Стояла я і Слухала весну...",
"Хай вічно струмує вода", "Мальовнича моя Україна; оформлення фотоальбому", "Краса і біль
України": "Свята Спадщина", "Мальовнича Україна", "Скривджена земля", "3 попелу і забуття",
"Екологічна юстиція", "Свято врожаю", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".
Старша школа
Виховні досягнення.
Сформованість екологічної культури особистості:

-

усвідомлення єдності людини та природи;
ставлення до природи як до історико-культурної, соціальної цінності;
моральна відповідальність за збереження природного довкілля;
екосистемний підхід до розв'язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в
інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства;
критичне ставлення до екологічної інформації та способи її пошуку;
правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.
Тематичний зміст виховної діяльності
10 клас
"Жити в злагоді з природою", "Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини",
"Зелений паросток майбутнього", "Ліси для нащадків", "Парки — легені міст і сіл", "До чистих джерел",
"Екологічний вісник", "Рослини лікують", "Весняний вернісаж", "Екологічні наслідки Чорнобиля",
"Екологічна етика", "Екосвіт очима митців", "Декларація прав природи", "Світ навколо мене та я в
ньому", "Книга скарг Природи", "Біль твоєї землі, Україно!", "Контурна карта виховної екологонатуралістичної роботи".
11 клас
"Екологічне маркування товарів", "Про екологію рідного краю", "Ліси — багатство, бережи їх!",
"Заповідні території України", "Перлини природи України", "Екологія землі XXI століття", "Що ми
залишимо нащадкам?", "За життя — без сміття", "Екополітика — почнемо із себе", "Нове життя
відроджених джерел", "Земля — наш дім", "Ми — на варті природи", "Світ професій", "Людина і
природа", "Еколог — сучасна професія", "Екологічна юстиція", "Злочин проти природи: відеофільми,
відеоролики, комп'ютерні презентації тощо", "Контурна карта еколого-натуралістичної роботи", "Вплив
антропогенних факторів на здоров'я людини", "Шляхи уникнення ризиків у харчуванні", "Річці —
чистий берег", "Екологічний об'єкт — наша вулиця", "Посади дерево", "Світ природи справжній та
неповторний", "Земля у нас одна", "Біль Чорнобиля з роками не зникає", "Запаліть скорботну свічку",
"Шануймо лісу дивосвіт!", "Давай повернемо землі всі веселкові гори!", "Вода, яку ми п'ємо",
"Екологічні проблеми рідного і краю (України). Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії".

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
Початкова школа
Виховні досягнення
Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:
- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;
- вміння відчувати та розуміти художні образи;
- навичок виконувати творчі завдання;
- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Тематичний зміст виховної діяльності
1 клас
"Музика поруч з нами", "Краса природи в пісні та слові", "Музичні фантазії", "Музика в природі:
пори року", "Мистецтво слова", "Абетка мистецтва", "Таємниця однієї картини", “Мова танцю”,
"Малюємо разом", "Як фарбами передати настрій", "Ліпимо казку", "Барви пір року".
2 клас
"Музичний фольклор рідною краю", "Народні звичаї", "Краса природи у творах образотворчого
мистецтва", "У царині мистецтва", "Чарівне слово поезії", "Я вишиваю рушничок", "Лине пісня",
"Мистецька галерея зими", "Світ казки", "Мистецтво ляльки", "Вчимося етикету", "Культура поведінки:
ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".

-

З клас
"У царині мистецтва", "Музичні захоплення", "Я вишиваю рушничок", "Кіномистецтво",
"Архітектурні перлини рідного краю", "Доторкнутися словом до серця", "Хоровод весняних квітів",
"Краса природи рідного краю", "Малюю до картинної галереї", "Граю у ляльковій виставі", "Вчимося
етикету", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)","Пісня
колискова", "Музична мозаїка", "Театр актора і ляльки", "Фарби осені", "Поезія зими", "Мелодія весни",
"Я співаю у класному хорі (конкурс класних хорів)","Я – юний диригент".
4 клас
"Мистецькі шедеври", "Влучне слово", "Про що розповідають картини", "Музична спадщина
рідного краю", "Як слухати музику", "Музичні асоціації", "Краса природи в мистецтві", "За народними
ремеслами", "Кіномистецтво: документальний фільм", "Мистецькими стежками рідного краю", "Пісня
рідного краю", "Прекрасне очима дитини", "Театральна афіша".
Основна школа
Виховні досягнення
5-9 класи
Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і
художнього сприйняття дійсності:
пізнавального інтересу до мистецтва;
навичок сприймання та аналізу художніх творів;
здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;
художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.
Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості:
здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;
здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;
потреби у спілкуванні з мистецтвом;
системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.
Тематичний зміст виховної діяльності
5 клас
"Люби музику — вона облагороджує думки і почуття", "Чарівна мелодія скрипки", "Народ
скаже — як зав'яже", "Мистецькі уподобання моєї родини", "Різдвяний настрій", "Великодні писанки",
"Рукотворне диво", “Естетика побуту українців", "Образотворче мистецтво українців", "Символи і
образи в українському мистецтві", "Українські образи і символи у світовому мистецтві", "Культура
поведінки: ідемо до театру (музею, театру, цирку, на виставку тощо)", "Я – актор шкільного театру
(шкільні вистави)", участь у шкільній самодіяльності.
6 клас
"Вітальна листівка своїми руками", "Мистецтво та мої емоції", "Народні ремесла", "Витинанка",
"Театр-експромт", "Турнір знавців поезії", "Школа юного актора", "Студія знавців поезії", "Ляльковий
театр — молодшим школярам", "Естетика побуту", "Великодня композиція", "Мистецькі канікули",
"Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".
7 клас
"Письменники рідного краю", "Сьогодення і майбутнє України і української книги", "Пісенник
мого часу", "Люблю я пісню українську", "Естафета творчих завдань", "Український вінок", "Вишневі
усмішки", "Архітектурні пам'ятки мого краю", "Культура мовлення", "Культурна людина. Яка вона?",
"Естетика зовнішнього вигляду", "Мистецька карта України".
8 клас
"Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо", "Кобзарська дума", "Чи розуміємо ми
оперу?", "Театр у моєму житті", "Мистецтво і мода", "Наш край у творах мистецтва", "І на тім
рушникові", "Купальські вогні", "Новорічна вистава", "Різдвяні комедії", "Духовність особистості і
мистецтво", "Уроки шляхетності", "Тонкощі побуту".
9 клас
"Концерт-блискавка", "Я малюю світ", "Мої захоплення", "У світі кіномистецтва", "Музичний
калейдоскоп", "Осінній дивограй", "Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну", "П'ять хвилин з
мистецтвом", "Музична вітальня", "Україна моя вишивана", "Загадка — до мудрості кладка", "Подорож
мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, світ електронних
словників, електронна культура, термінологічні довідники", “Складаємо художню карту рідного міста”.

Старша школа

-

-

Виховні досягнення
Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.
здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя
людини;
навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження
особистості;
розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності та квазіцінності (піднесене і потворне);
оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).
Тематичний зміст виховної діяльності
10 клас
"Історія танцю: від міфів до сучасності", "Залучаємось до прекрасного", "Видатні українські діячі
культури і мистецтва рідного краю", "Україна поетична", "Духовна краса врятує світ", "У людини все
має бути прекрасним: і тіло, і душа, і думки (А.П. Чехов)", "Арттерапія: профілактика емоційна і
психологічна", "Мистецький олімп рідного краю", "Мій музичний вибір", "Поезія кохання", "Чарівні
фарби, лишені пензлем...", "Краса рідної мови", "У мові моїй — і краса й неповторність", "Обряди та
звичаї народів України", "Театр: вчора, сьогодні, завтра", "Архітектурні дива", "Ландшафтні перлини
країни", "Культура мобільного зв’язку", "Світ ІКТ", "Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові
збірки, архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, електронна культура", "Мистецькі довідники",
"Позитив і негатив спілкування у "чаті", "Поняття інформаційна безпека", "Мистецькі канікули",
"Чарівна сила мистецтва", "Танцювальний марафон", "Так ніхто ще не кохав і не признавався", "Галерея
великих митців", "Традиційний народний костюм", "Мої улюблені виконавці", "Мистецтво та митці у
художніх творах", "Історія в картинах", "Театральна палітра", "Природа в музиці та музика в природі",
"Український романс", "Історія народу в творах мистецтва", "Збереження культурної спадщини:
правовий аспект", "Перлини світового живопису", "Картинними галереями України", "У майстерні
скульптора (художника)", "Діловий етикет. Одяг і зовнішній вигляд ділової людини", "На цій Землі ми
спадкоємці чи вандали?", "Стінна газета – естетичний осередок школи".
11 клас
"Від культури особистості до культури нації", "Мистецтво, що звертається до серця", "Червона
рута цвістиме вічно...", "Наодинці із мистецтвом", "Українські старожитності", "Диво українських
храмів", "Вернісаж української графіки", "Гумор і сатира", "Хіт-парад улюблених мелодій", "Турнір
знавців музики (поезії, прози, образотворчого мистецтва тощо)", "Слухаємо класику", "Джазові ритми",
"Запрошуємо до вальсу...", "Мистецький брейн-ринг", "Сучасне арт-мистецтво", "У майстерні
художника (скульптора)", "Молодіжна субкультура", "Діловий етикет: мистецтво спілкування",
"Вихованість, культура, інтелігентність".
6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Початкова школа
Виховні досягнення
Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:
почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;
відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;
любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування,
толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх
культури, релігій, традицій.
Тематичний зміст виховної діяльності
1 клас
"Та земля мила, де мати народила", "Моя рідна Україна", "Символи моєї держави", "Знай і
поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини", "Ми — українці", "У країні рідної мови", "Мова",
"Наша мова — солов'їна".
2 клас
"Наша Вітчизна — Україна", "У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна", "Ми — українці",
"Я — син своєї землі", "Українці за кордоном", "Славетні українці", "Кожному миле його слово рідне",
"Я маю право... кожна людина має право".
3 клас

"Я — маленький громадянин", "Ми всі – єдина сім’я", "Чи знаєш ти свій край?", "Древня столиця
України", "Легенди нашого краю", "Вулицями рідного міста (села)", "Година пам'яті", "Моральні
цінності мого народу. Традиції поваги, турботи, співчуття й допомоги людям", "Моя мала
Батьківщина", "Мій рідний край", "Рід, родина, рідня", "Моя рідна вулиця", "Пам'ятаймо героїв", "Мої
права та обов'язки", "Дитяча праця і права дитини".
4 клас
"Одна-єдина на цілім світі...", "Я — громадянин України і пишаюсь цим", "Люби і знай свій
рідний край", "Люди, які прославили мій край", "Сторінки історії мого міста (села)", "І живе калина на
папері", "Всі народи України живуть в злагоді та мирі", "Шануймося, бо ми того варті".
Основна школа
5-7 класи

-

-

Виховні досягнення
Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини:
виховання почуття патріотизму;
почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;
моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;
шанобливого ставлення до державної символіки;
правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;
активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;
толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших
державах;
шанування героїв України;
знання і повага законів України.
8 -9 класи
Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства
українського народу:
відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;
розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;
громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;
власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;
усвідомлення себе патріотом і громадянином України;
участь у самоврядуванні закладу;
потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.
Тематичний зміст виховної діяльності
5 клас
"Хто і коли жив в Україні", "Ми – творці власного життя", "Україна пам'ятає", "В ім'я твого і
мого життя" (сторінками історії), "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", "Державний гімн України", "Що я
знаю про Україну?", "Закони життя нашого класу", "Немає прав без обов'язків", "Конвенція ООН та
Конституція України про права дітей", "Про символіку України", "Герої завжди поміж нас", "Тарасове
слово", "Твоя активна життєва позиція".
6 клас
"Я - моя родина - Україна", "Україна - полікультурна держава", "Демократичні принципи та
цінності", "Згадаймо всіх поіменно", "Моя земля - земля моїх предків", "Державна символіка", "І синє
небо, і жовте колосся", "Люби і знай свій рідний край", "Традиції мого народу", "Мова рідна - слово
рідне!", "Хто живе поруч зі мною?", "Традиції моєї родини", "Школа - наш дім, ми господарі в нім",
"Тарасовими шляхами", "Козацький КВК".
7 клас
"Любове моя - Україно!", "Українці в світі", "Наші земляки", "Україна від козацьких часів до
сьогодення", "Найвідоміші винаходи українців", "Мій рідний край", "Історія рідного краю",
"Народознавчий конкурс ерудитів", "Життя та побут українців", "Українська вдача", "Моє село чи
місто", "Запорізькі козаки", "Діти мають знати свої права", "Виховуємо лідерські якості", "Школа
зустрічає гостей", "Випускники нашої школи", "Українська державність", "Українська топоніміка".
8 клас

"Країна, в якій я живу", "Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою",
"Трагедії українського народу" , "Я - громадянин і патріот держави", "Збережемо наш скарб - рідну
мову", "Джерела духовності мого краю", "Видатні люди мого краю", "Допоможемо ветеранам",
"Козацькі сурми", "Українці за кордоном. Що таке діаспора?", "Україна - суверенна і незалежна
держава", "День Соборності України", "6 грудня - День збройних сил України", "Є пам'ять, якій не буде
кінця", "Воїни - інтернаціоналісти", "Видатні вчені України, рідного краю", "Українське козацтво міфи
та реалії", "Ми - єдиний народ".
9 клас
"Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини", "Гуманістична мораль у
громадянському суспільстві", "Державні символи України", "Дебати: право на приватне життя",
"Україна - європейська держава", "Видатні вчені України", "Ваш світлий Подвиг незабутній", "Культура
політичної дискусії", "Твоя правова культура", "Що ми можемо зробити для того, щоб шкільне життя
було яскравим і незабутнім".
Старша школа
Виховні досягнення

-

-

Національна самосвідомість:
сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;
знання Конституції України, виконання норм закону;
ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який
може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної
держави в Україні, захищати свої права;
почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;
почуття свободи, людської і національної гідності;
розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;
знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
готовність до захисту національних інтересів України;
толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури,
релігій, традицій.
10 клас
"Я — українець!", "Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!",
"Зустріч з народними умільцями краю", "Літопис мого родоводу", "Патріотизм - нагальна потреба
України й кожного українця", "Псевдопатріотизм і його прояви", "У нашій рідній Україні - ми всі
український народ", "Ми різні, але ми єдині", "Демократія як загальнолюдська цінність", "Толерантність
– моральний імператив сьогодення", "Права і свободи громадян – пріоритетні цінності демократії",
"Свобода та особиста недоторканість громадян", "Основи правосвідомості особистості", "Славетні
постаті України", "Конституційні основи держави", "Від формування правомірної поведінки до правової
культури громадянина України", "Політична культура. Якою вона повинна бути?", "Мій рідний край ні
з чим не порівняти!", "Історія та сучасність рідного краю", "Ми співпрацюємо з територіальною
громадою міста (села)", «Презентуємо учнівське самоврядування", "Взаємодія та співпраця з
громадськими дитячими об'єднаннями та молодіжними організаціями", "Насильство та як його
уникнути", "Сучасне рабство. Торгівля людьми", "Захист Вітчизни — обов'язок громадянина", "Сучасні
ґендерні стереотипи".
11 клас
"Особисті потреби та вимоги суспільства", "Про самоактуалізацію та самовизначеність
особистості", "Я і соціум", "Видатні особистості рідного краю", "Презентуємо нашу школу", "Учнівське
самоврядування в школі", "Герої для нас як приклад...", "Сучасний політик — який він?", "Якби я був
політиком...", "Видатні постаті України", "Україна і Європа", "Ми — громадяни України", "Без правової
культури немає правової держави", "Соборність і злагода – умови процвітання України", "Торгівля
людьми — грубе порушення прав громадянина", "Особиста відповідальність — пріоритетна риса
громадянина", "Я і соціум: проблеми самореалізації", "Україно! Ти — моя молитва!", "Гуманістична
мораль і моральність — основа етики громадянськості", "Правосвідомість громадянина", "Горде ім'я -

українець!", "Що означає бути патріотом?", "Лідер XXI сторіччя: соціально психологічний портрет",
"Ґендерна рівність: правове забезпечення і реальність", "Моральні принципи досягнення успіху",
"Видатні випускники нашої школи", "Презентуємо себе", "Ми — різні, ми — рівні", "Культура
міжетнічних відносин у полікультурному просторі", "Глобалізація: загроза або нова реальність?",
"Інтеграція України в сучасному світі", "Порушення прав людини: експлуатація та торгівля".
ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ, ЕКСПЕДИЦІЙ,
МАРШРУТІВ “ВИХІДНОГО ДНЯ”, ВИЇЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ ТА
ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Пояснювальна записка
У навчально-виховному процесі природничих дисциплін важливим засобом засвоєння,
поглиблення та закріплення знань є екскурсії еколого - натуралістичного спрямування. Такі необхідні
комплексні освітні завдання як ознайомлення з навколишнім середовищем, вивчення та моніторинг
факторів впливу на довкілля, пом'якшення антропогенного впливу на природу, врешті формування
наукового світогляду у підростаючого покоління можливо успішно реалізовувати, проводячи екскурсії
в парки, ліси, гори, до пам`яток історії, на промислове та сільськогосподарське виробництво.
Позитивну роль у формуванні творчої особистості дитини відіграють природоохоронні території,
заказники, національні парки, рекреаційні райони, екологічні табори. На противагу цьому екскурсії до
урбанізованих зон, промислових підприємств можуть продемонструвати негативну роль впливу людини
на навколишнє середовище, тобто негативний результат - це також приклад, який необхідно показати.
Це важливо для пробудження громадянської та екологічної свідомості, формування активного та
відповідального ставлення домайбутнього.
Вивчити природу, навчитися її розуміти і відчувати можливо лише при безпосередньому
спілкуванні з нею. Наприклад, вивчати рослинний і тваринний світ, пам'ятки природи неможливо без
екскурсій, походів, експедицій. Безпосередні спостереження за природними явищами під керівництвом
вчителя сприяють формуванню у школярів уявлення про взаємозв'язок і розвиток компонентів
природних ландшафтів, про незахищеність і вразливість природи та вплив на неї людини.
При плануванні та проведенні різноманітних еколого натуралістичних заходів варто враховувати вікові
особливості дітей, їх фізичний розвиток, психологічні особливості. Так для дітей молодшого шкільного
віку екскурсії мають бути ознайомлюючо - навчальними, де знайомство з навколишнім середовищем
зводиться в основному до елементарних фенологічних спостережень. При проведенні походів,
екскурсій з молодшими школярами необхідно враховувати їх швидку стомлюваність. Для них
необхідно декілька разів за заняття змінювати вид діяльності, планувати такі заходи у вигляді ігор та на
короткотривалий термін, щоб дистанція еколого - натуралістичного заходу була не більше 2-3
кілометрів.
Діти середнього шкільного віку залучаються до еколого-натуралістичної роботи, що обов`язково
передбачає елементи наукового пізнання. Це найпластичніша вікова група і для знайомства з природою
- найбільш сприйнятлива. Тому ведення журналів спостережень, розробка карт та маршрутів мініекспедицій, звітування за результатами досліджень є не тільки захоплюючою грою для дітей, а й
початком сходження до справжньої науки.
Для старшокласників екскурсії мають бути проблемно-пошукового спрямування, з подальшим
аналізом та шляхами подолання виявлених проблем під час проведення екскурсій, походів, практикумів
тощо. Дуже добре якщо ця діяльність для старших учнів є системною, у них сформований досвід такої
роботи та певні уподобання. В такому разі старшокласники залучаються до організації та розробки
маршруту експедиції, за їхньою активною участю проводяться дослідження. Надзвичайно ефективними
у реалізації цих завдань є застосування проектних методик та інформаційно комунікаційних технологій,
що дають змогу створити суспільно значущий інтелектуальний продукт за результатами проведення
екскурсії, експедиції.
Орієнтовні об'єкти виховної еколого-натуралістичної роботи.
(з урахуванням регіональних ресурсів.)
Початкова школа
Молодший шкільний вік
Екскурсії до близько розташованих від закладу освіти парку, ботанічного саду, зоопарку, лісу,
річки, болота, ставка, балки тощо.

Перегляд відеофільмів про об'єкти природи.
Основна школа
5 -7 класи
Одноденні походи по прокладеним екологічним стежкам з комплексним вивченням біогеоценозів
свого краю.
Одноденні екскурсії до близько розміщених Об'єктів зазначених у Переліку.
Поїздки до табору “Юннат” НЕНЦ М Київ, обласних, міських та районних екологічних таборів.
8-9 класи
Екскурсії на близько розташовані промислові та сільськогосподарські підприємства з метою
профорієнтації, вивчення впливу від їх діяльності на оточуюче середовище та подальшого моніторингу.
Довготривалі походи та експедиції по Об'єктах зазначених у Переліку.
Комплексне ознайомлення з пам`ятками природи, історії та культури України.
Навчально дослідницькі експедиції у екологічних таборах.
Старша школа
10 -12 класи
Екскурсії до науково-дослідних установ природоохоронного профілю.
Участь у науково-практичних конференціях, МАН, Всеукраїнських природоохоронних акціях та
інших заходах, пов'язаних з еколого натуралістичною творчістю.
Комплексне ознайомлення з пам`ятками природи, історії та культури України та за її межами.
Календар свят
УКРАЇНСЬКІ ДЕРЖАВНІ СВЯТА
1 січня

Новий рік

7 січня

Різдво Христове

8 березня

Міжнародний жіночий день
Пасха (Великдень)

1 травня

День міжнародної солідарності трудящих

2 травня

День міжнародної солідарності трудящих

9 травня

День Перемоги
Трійця

28 червня

День Конституції України

24 серпня

День незалежності України

20 січня

ПРОФЕСІЙНІ ТА НЕОФІЦІЙНІ СВЯТА
День Автономної Республіки Крим

22 січня

День Соборності України

25 січня

Тетянин день

27 січня

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29 січня

День пам'яті Героїв Крутів

15 лютого

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

21 лютого

Міжнародний день рідної мови

23 лютого

День захисника Вітчизни

1 березня

Всесвітній день цивільної оборони

8 березня

Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН

21 березня

Всесвітній день поезії

27 березня

Міжнародний день театру

1 квітня

День сміху

1 квітня

Міжнародний день птахів

2 квітня

Міжнародний день дитячої книги

7 квітня

Всесвітній день здоров'я

11 квітня

Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів

12 квітня

Всесвітній день авіації і космонавтики

3-я субота
квітня

День довкілля

22 квітня

Міжнародний день Землі

24 квітня

Міжнародний день солідарності молоді

26 квітня

Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф

29 квітня

Міжнародний день танцю

3 травня

День Сонця

8 травня

Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

8-9 травня

Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни

2-а неділя
травня

День Матері

15 травня

Всесвітній день родини (Міжнародний день сім’ї)
Всеукраїнський день сім'ї

3-я субота
травня

День Європи

3-я субота
травня

День науки

3-я неділя
травня

День молодіжних та дитячих громадських організацій

3-я неділя
травня

Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу

18 травня

Міжнародний день музеїв

24 травня

День слов’янської писемності і культури

24 травня

Європейський день парків

31 травня

Всесвітній день без тютюну (проти тютюну та тютюнопалінння)

1 червня

Міжнародний день захисту дітей

5 червня

Всесвітній день охорони навколишнього середовища (Всесвітній день довкілля)

14 червня

Всесвітній день донора

22 червня

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

28 червня

День Конституції України

остання неділя День молоді
червня
1-а неділя
липня

День флоту України (в минулому - День Військово–Морських Сил Збройних Сил
України)

11 липня

День шоколаду

20 липня

Міжнародний день шахів

12 серпня

Міжнародний день молоді (див. також Всесвітній день молоді 10 листопада)

23 серпня

День Державного Прапора України

Остання субота День авіації України

серпня
Остання неділя День шахтаря
серпня
1 вересня

Всесвітній день миру

1 вересня

День знань

2-а субота
вересня

День фізичної культури і спорту

2-а неділя
вересня

Міжнародний день пам'яті жертв фашизму

8 вересня

Міжнародний день письменності (грамотності)

15 вересня

Міжнародний день демократії

3-й вівторок
вересня

Міжнародний день миру

21 вересня

День миру

22 вересня

День партизанської слави

26 вересня

Європейський день мов

27 вересня

Всесвітній день туризму. День туризму

30 вересня

Всеукраїнський день бібліотек

1 жовтня

Міжнародний день музики

1 жовтня

Міжнародний день людей похилого віку

1 жовтня

День ветерана

1-а неділя
жовтня

День працівників освіти

4 жовтня

Всесвітній день тварин

5 жовтня

Всесвітній день вчителів

14 жовтня

День українського козацтва

22 жовтня

Міжнародний день шкільних бібліотек

1-а субота
листопада

Всесвітній День чоловіків

3 листопада

День дошкільника

9 листопада

День української писемності і мови

10 листопада

Всесвітній день молоді (див. також Міжнародний день молоді 12 серпня)

16 листопада

Міжнародний день толерантності (терпимості)

17 листопада

Міжнародний день студентів

20 листопада

Всесвітній день дітей

21 листопада

Всесвітній день привітань

22 листопада

День Свободи (України)

1 грудня

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

3 грудня

Міжнародний день інвалідів

5 грудня

Всесвітній день волонтерів

6 грудня

День Збройних Сил України

14 грудня

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

20 грудня

Міжнародний день солідарності людей
Народні свята

7 січня

Різдво Христове. Святвечір. Коляда

13-14 січня

Свято Маланки (Щедрий вечір) та Василя (Старий Новий

19 січня

Водохреща

14 лютого

День святого Валентина

15 лютого

Стрітення

7 квітня

Благовіщення
Масляна
Великдень (за лунно-сонячним календарем)
Трійця. Зелені свята (50-й день Великодня)

7 липня

Івана Купала

19 серпня

Преображення або Другий (Яблучний) Спас

27 вересня

Здвиження

14 жовтня

Покрова

19 грудня

Свято Миколая

Спеціалізовані Інтернет-сайти дитячої літератури
-

http://childbooks.blox.ua/html – веб-сайт „Книги для дітей”
http://abetka.ukrlife.org/ – веб-сайт для дітей „Весела абетка”
http://www.abetka-logopedka.org/ – веб-сайт „Світ дитини”
http://www.kazka.in.ua/ – веб-сайт „Українська казка”
http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm – веб-сайт „Дитяча література”
http://www.levko.info/ – дитячий сайт „Левко”
http://www.mysl.lviv.ua/ – веб-сайт „Країна міркувань”
http://slovogray.narod.ru/ – літературний сайт Ігоря Січовика
http://dytjachi-virshi.org.ua– авторський сайт „Віршики пана Назара”
Освітньо-інформаційні ресурси

-

http://teacher.at.ua/ – веб-сайт „Вчитель вчителю, учням та батькам”
www.balachka.com – веб-сайт „Пиши українською”
http://bibliyna-istoriya.org.ua/ – веб-сайт „Біблійна історія”
http://cikave.org.ua/pro-sajt/ – веб-сайт „Цікаво про цікаве”
http://www.ukr-tur.narod.ru/ – веб-сайт „Світ географії та туризму”
www.akBooks.com.ua – веб-сайт „Академічна книгарня@онлайн”
Lcorp.ulif.org|ua – український лінгвістичний портал «Словники України»
http://www.idea-ukraine.org/ – проект „Відкритий світ інформаційних технологій”
Інтернет-сайти бібліотек та електронних бібліотек

-

http://www.4uth.gov.ua/ – веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва (Київ)
http://www.chl.kiev.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей
http://www.nbuv.gov.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Київ)
http://www.bukvoid.com.ua/ - веб-сайт „Буквоїд”
http://www.nplu.org/ – веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ)
http://www.ukrbook.net/ – веб-сайт Книжкової палати України імені Івана Федорова (Київ)
http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html – веб-сайт „Бібліотеки в мережі Internet”
http://lyapota.boom.ru/lib.htm – колекція посилань на кращі електронні бібліотеки
http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki – Інформаційно-довідковий портал „Library.ru”

-

http://www.loc.gov/ – веб-сайт Бібліотеки Конгресу США
www.bnf.fr/ – Bibliothèque Nationale или BNF) — веб-сайт Національної бібліотеки Франції
www.bl.uk/ – веб-сайт Британської бібліотеки
Інтернет-сайти музеїв та картинних галерей України

-

http://prostir.museum/ –портал „Музеи Украины”
http://www.prostir.museum/sites/ua – веб-сайт „Музейний простір України”
http://namu.kiev.ua/ – веб-сайт Національного художнього музею України
http://www.warmuseum.kiev.ua/ – веб-сайт Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941
– 1945 років
http://hutsul.museum/ – веб-сайт Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/ – веб-сай Одеського художнього музею
http://www.archaeology.odessa.ua/ – веб-сайт Одеського державного археологічного музею
http://www.oweamuseum.odessa.ua/ – веб-сайт Одеського музею західного і східного мистецтва
http://muzey.vn.ua/ – веб-сайт Вінницького обласного краєзнавчого музею
http://www.museum.lviv.ua/ – веб-сайт Львівського музею історії релігії
http://lvivgallery.org/ – веб-сайт Львівської національної галереї мистецтв
http://honchar.org.ua/ – веб-сайт Музею I.М. Гончара
http://www.chersonesos.org/ – веб-сайт Національного заповідника „Херсонес Таврійський”
http://www.tmf-museum.kiev.ua/ – веб-сайт Державного музею театрального, музичного і кіномистецтва
України
Інтернет-сайти світових музеїв та картинних галерей

-

http://poklonnayagora.ru/ – веб-сайт Центрального музею Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
(Росія)
http://www.muar.ru/ – веб-сайт Державного музею архітектури
ім. А.В. Щусєва (Росія)
http://www.spbmuseum.ru/ – веб-сайт Держаного музею історії Санкт-Петербурга
http://www.vmdpni.ru/ – веб-сайт Всеросійського музею декоративно-прикладного і народного
мистецтва
http://www.mmoma.ru/ – веб-сайт Московського музею сучасного мистецтва
http://www.polotskmuzey.vitebsk.by/ – веб-сайт Національного Полоцького історико-культурного музеюзаповідника (Білорусь)
http://www.palacegomel.by/ – веб-сайт Гомельського палацово-паркового ансамблю (Білорусь)
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