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Інформаційно – методичні матеріали з окремих питань організації 

 виховної діяльності у 2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до сучасних умов певної модернізації потребує процес 

виховання, який є невід’ємною складовою всього освітнього процесу, що включає  

навчання, виховання і розвиток особистості. Процес виховання потребує 

оновлених підходів до структури, змісту, а найбільш до форм виховної діяльності 

та сучасних акцентів у їх змістовому наповненні. 

 Залишається актуальним вироблення нової філософії виховання, оновлення 

парадигми та змісту виховання, організації виховного процесу в закладах освіти, 

врахування важливості виховного потенціалу освітнього середовища та 

індивідуалізації виховних систем на основі набутого досвіду та особливості 

Одеського регіону. 

 Привертаємо увагу на важливість науково - теоретичної складової сучасного 

процесу виховання, що передбачає оновлену парадигму виховання, яка полягає в 

розумінні дитини як суб’єкта, усвідомлення виховання як соціально-педагогічне 

явище. Радимо ознайомитися з матеріалом «Парадигми особистісно 

зорієнтованого підходу до виховання дитини» (автор Гонківська О.В., ж. Виховна 

робота в школі, № 4, 2019 р.), 

Опираючись на теоретичну складову сучасних підходів до виховання як 

соціально-педагогічного явища, важливо вибудувати в кожному освітньому 

закладі свою соціально-педагогічну парадигму виховання на основі соціально-

значущих цілей і цінностей, концептуальних ідей, традицій, практичного досвіду, 

регіональних особливостей, які будуть спрацьовувати на цілісний підхід у 

подоланні негативних соціальних явищ, активізацію громади у цьому процесі, 

пошук та впровадження інновацій та загальний позитивний результат. 

Законодавчо утверджені вимоги до побудови сучасного освітнього та 

виховного процесів. Так, в Законі України «Про повну загальну середню освіту», 

який набув чинності 18 березня 2020 року, (режим доступу: 



https://www.pedrada.com.ua/article/2732-zakon-ukrani-pro-povnu-zagalnu-serednyu-

osvtu) означено вимоги до організації освітнього процесу, який спрямований на 

виявлення, розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних 

здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема 

формування і застосування відповідних компетентностей, визначених 

державними стандартами. Як зазначено в документі - освітній процес 

організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з 

урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального 

розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб (розділ ІІІ,  стаття 10).  

 Слід враховувати вимоги до здійснення виховного процесу в закладах освіти, 

які обумовлені в Законі України «Про повну загальну середню освіту» (розділ ІІІ,  

стаття 15). Зазначено, що виховний процес є невід’ємною складовою освітнього 

процесу у закладах освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, 

культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського 

суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і 

громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та 

спрямовуватися на формування певних компетентностей.  

Важливо виховний процес розглядати як:  

- цілеспрямовану, педагогічну взаємодію учасників освітнього процесу; 

-  взаємовплив на особистість, що сприяє проекції індивідуальної траєкторії 

розвитку дитини;  

- творчу співпрацю суб’єктів виховання, в процесі якої проходить 

закономірний, постійний, послідовний та системний розвиток цих суб’єктів. 

Ще раз закцентуємо увагу на одному із базових компонентів формули Нової 

української школи – наскрізному процесі виховання, який формує цінності. 

Наскрізний процес виховання закладу освіти має сприяти формуванню цінностей 

та набуття дитиною певних компетентностей. Важливим є побудова програми 

наскрізного виховання у кожній школі, що допоможе практично реалізувати 

поставленні завдання. Радимо познайомитися з матеріалом «Програма 

наскрізного виховання учнів: якою їй бути?» (автор Красножон К.В.), де подані 

практичні методи, прийоми реалізації такої програми і будуть корисними для 

педагогів (ж. Виховна робота в школі, № 9, 2019 р.). 

 Для успішної розбудови та здійснення виховного процесу в закладі освіти 

рекомендуємо більш глибше опрацювати науково-теоретичні основи сучасних 

підходів до виховання, які прописані в Програмі «Нова українська школа» у 

поступах до цінностей (керівник програми Бех І.Д.), статтях науковців та 

практиків І та ІІ Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Педагогічна 

наука і освіта в сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку», які 

відбулися на базі Одеської академії неперервної освіти (травень, 2019, 2020 р.) та 

іншій інформаційно – довідковій, фаховій літературі. 
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 Для успішного та організованого початку нового 2020/2021 навчального року 

пропонуємо для використання у власній діяльності нормативно-правові 

документи (режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/normatyvno-pravovi-

dokumenty-shhodo-organizovanogo-pochatku-novogo-2020-2021-navchalnogo-roku/. 

З метою забезпечення стійкого функціонування закладів освіти в умовах 

виникнення надзвичайної ситуації та збереження життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу МОН України розроблено інструктивно-методичні матеріали 

щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Режим доступу: http://ru.osvita.ua/legislation/other/75378/ . 

 Сучасні нормативно-правові документи, які регламентують виховну 

діяльність закладу загальної середньої освіти, означені в листі Міністерства освіти 

і науки України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок» (режим доступу: https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-

20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-

r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-

navychok/). 

Міністерством освіти і науки надані рекомендації усім учасникам освітнього 

процесу в здійсненні виховної роботи та виставлені акценти на окремих питаннях 

виховання. В даному документі зазначено, що відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України проти булінгу (цькуванню)» визначено право 

здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та 

гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 

ознакою. З цією метою рекомендовано здійснювати системну роботу щодо 

захисту прав дітей, профілактики насильства, булінгу, кримінальних 

правопорушень, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення 

конфліктів мирним шляхом. Важливим є пропагування медіації однолітків та 

створення служби порозуміння, проведення освітньої роботи з батьками та 

законними представниками дітей.                        З профілактики булінгу 

(цькування), з навчання дітей медіації та формування їх життєвих навичок може 

стати в допомогу впровадження в освітній процес гуртка «Вирішення конфліктів 

мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультативу «Вирішую конфлікти 

та будую мир навколо себе».  

Спостерігається загострення проблеми учнівської молоді щодо вживання 

алкогольних напоїв, наркотичних засобів та тютюнових виробів. Тому, в 

організації виховного процесу закладу освіти важливо закцентувати увагу 

педагогів щодо запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю 

наркотичних і психотропних речовин. Школам рекомендовано впроваджувати 

профілактичні стратегії формування життєвих навичок, формувати у молоді 

вміння протистояти ризикам, здійснювати комплекс профілактичних заходів, 
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підвищувати психолого-педагогічну компетентність батьків, впроваджувати 

сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед 

дітей та сприяти  ранньому виявленню дітей, які належать до груп ризику тощо. 

 Важливою та актуальною проблемою в Україні є домашнє насильство.                         

Тому для закладів освіти регіону залишається в пріоритеті робота                                          

в даному напрямі. Відповідно до окремих положень Закону України                                   

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» (режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-19) рекомендуємо педагогам, особливо 

класним керівникам, запровадження ефективних практик щодо формування 

поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі і гідності, 

насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення 

до постраждалих дітей, виявлення форм, причин й наслідків домашнього 

насильства, сприяння прийняттю відповідних рішень, в межах власної 

компетентності та компетентності закладу освіти. З метою забезпечення 

комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству радимо 

користуватись Методичними рекомендаціями щодо виявлення, реагування на 

випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими 

органами та службами (режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-

vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-

organami-ta-sluzhbami). Корисним в роботі буде методичний матеріал 

«Профілактика насильства в сім’ї та профілактика дитячої жорстокості в 

освітньому середовищі» (автор Єфремова Г.Л.), де запропоновані корекційно-

профілактичні програми, ефективні прийоми й форми роботи, методи навчання 

дорослих, анкети та додатковий матеріал (ж. Виховна робота в школі, № 9, 

2020 р.). 

 У 2020/2021 навчальному році для Одеського регіону залишається 

актуальною профілактична робота закладів освіти щодо протидії торгівлі людьми. 

Діяльність шкіл з цього напряму спрямована на реалізацію окремих статей Закону 

України «Про протидію торгівлі людьми» (режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17) та «Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» (режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016 %D0%BF#Text). Освітні заклади 

області маю позитивний досвід, який зумовлений змістом освітніх предметів, 

системною позаурочною роботою щодо підвищення рівня обізнаності      

здобувачів освітніх послуг та їх батьків з питань протидії торгівлі дітьми.                        

В позакласній виховній діяльності, за рахунок годин гурткової роботи, 

факультативів для учнів 7 - 10 класів близько 200 закладів загальної середньої 

освіти впроваджується Програма виховної роботи «Особиста гідність.                      

Безпека життя. Громадянська позиція» (режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-

ditini/osobista-gidnist-bezpeka-zhittya-gromadyanska-poziciya). Проведення 
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навчально-виховних заходів, спрямованих на підвищення загального рівня 

правової свідомості дітей та молоді, їх обізнаності з проблемами порушення прав 

людини, сприяють здобуттю навиків ефективних модель безпечної поведінки.        

Для використання в роботі пропонуємо результати дослідження Міжнародної 

організації з міграції за 2019 рік щодо обізнаності про ризики торгівлі людьми 

серед уразливих дітей та молоді України (режим доступу: 

https://iom.org.ua/ua/doslidzhennya-obiznanosti-pro-ryzyky-torgivli-lyudmy-sered-

urazlyvyh-ditey-ta-molodi-v-ukrayini-2019). 

 Враховуючи сучасну ситуацію в Україні, соціокультурні умови, економічні й 

політичні суперечності, які провокують деструктивну поведінку неповнолітніх -

важливим аспектом діяльності педагогів залишається превентивна робота в 

закладах освіти. Рекомендуємо розглядати її в цілому, як комплексний 

цілеспрямований вплив на особистість у процесі її взаємодії із соціальними 

інституціями, як вироблення імунітету до негативних впливів, як профілактику і 

корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді. Радимо активізувати 

систему підготовчих, попереджувальних і профілактичний дій щодо запобігання 

формуванню негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки 

підлітків та організація належного супроводу їхньої діяльності. До системної 

роботи важливо залучити весь педагогічний колектив, батьківський комітет, 

психологічну службу, шкільну службу порозуміння, шкільних медіаторів, 

учнівське самоврядування. Для запровадження успішних превентивних практик 

буде корисним методичний матеріал «Профілактика превентивного виховання 

(автор Бойко А.В.), який містить розробки виховних годин, тренінгів, 

тестування з превентивного виховання, запропонованих для використання 

класними керівниками з попередження правопорушень та корекції поведінки учнів 

(ж. Виховна робота в школі, № 6. 2019 р.). 

У поточному навчальному році залишається актуальним питання розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища для всіх учасників освітнього 

процесу. Це зумовлено прийняттям Національної стратегії розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища у новій українській школі, яка схвалена Указом 

Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 (режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789). 

 Даний документ обумовлений певною необхідністю та спрямований на 

додержання конституційних прав та свобод дитини, забезпечення їх прав на 

освіту, охорону здоров’я, створення умов для надання учням якісних освітніх та 

медичних послуг. Формування безпечного та здорового освітнього середовища 

сприятиме кращій реалізації інтелектуального, фізичного, соціального та 

емоційного розвитку учнів, їх потенціалу, а також матиме позитивний вплив на 

стан громадського здоров’я, економіки та демографії в цілому в Україні. Слід 

зазначити, що нова стратегія повинна реалізуватися протягом 2020-2024 років, а її 

впровадження забезпечуватиметься в межах компетенції спільними зусиллями 

державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості. Радимо 

https://iom.org.ua/ua/doslidzhennya-obiznanosti-pro-ryzyky-torgivli-lyudmy-sered-urazlyvyh-ditey-ta-molodi-v-ukrayini-2019
https://iom.org.ua/ua/doslidzhennya-obiznanosti-pro-ryzyky-torgivli-lyudmy-sered-urazlyvyh-ditey-ta-molodi-v-ukrayini-2019
https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789


педагогам освітніх закладів активно включитися в реалізацію Національної 

стратегії та сприяти формуванню безпечних, комфортних та здорових умов 

навчання здобувачів освіти, розбудови освітнього середовища, яке забезпечує 

оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування 

культури безпечної та здорової поведінки. 

Акцентуємо увагу на те, що в Програмі дій Кабінету Міністрів України 

передбачено створення у кожній школі до 2025 року сприятливого освітнього 

середовища, забезпечення компетентнісного навчання учнів і постійного 

підвищення кваліфікації педагогів. За запитом Міністерства освіти і науки 

України до Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні створена 

концепція «Безпечна і дружня до дитини школа», в основу якої входять елементи 

найвідоміших у світі концепцій і моделей шкіл: «Безпечна школа», «FRESH — 

універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах», «Школа 

сприяння здоров’ю», «Школа, дружня до дітей», «Індекс здоров’я» тощо.  

Змістова складова документу представлена системою ідей, інструментів і 

ресурсів, яка враховує важливі чинники організації шкільного життя, містить 

індикатори й зручні інструменти для системного планування, моніторингу та 

оцінки заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки, комфорту, якості 

навчання та самоврядування закладу освіти. Радимо педагогам освітніх закладів 

використовувати дані матеріали при розбудові безпечного і здорового освітнього 

середовища для всіх учасників освітнього процесу (режим доступу: 

https://www.unicef.org/ukraine/media/3646/file/safe_school_in_NUS.pdf). 

Сьогодні актуальним питанням є побудова успішної моделі громадського 

самоврядування в закладі освіти, що надає право учасникам освітнього процесу 

брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в 

закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації дозвілля та 

оздоровлення. Ця діяльність нормативно закріплена в Законі України «Про повну 

загальну середню освіту» (стаття 27).  

Важливо сьогодні поставити акцент на діяльності учнівського 

самоврядування як однієї із форм управління. Дії учнівського самоврядування 

означені в Законі України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 28) та 

спрямовані на формування та розвитку громадянських, управлінських і 

соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя. 

Зазначимо, що в закладах освіти області діє така система управління і є 

напрацьований позитивний досвід. Однак, є ряд формальних організацій. Тому, 

враховуючи новітні підходи до всієї системи освіти, важливо перебудувати зміст 

та виставити сучасні акценти в діяльності учнівського самоврядування.  

Слід акцентувати увагу на те, що ефективно організоване за змістом і формою 

учнівське самоврядування має потужний виховний потенціал, розвиває лідерські 

якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для 

самореалізації, сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, 

https://www.unicef.org/ukraine/media/3646/file/safe_school_in_NUS.pdf


задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками, самоствердженню в суспільно-

значимій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, 

виховує активних громадян держави. 

На сучасному етапі учнівське самоврядування має бути самостійним 

соціальним інститутом, який забезпечує громадянське становлення особистості, 

підготовку учнів до участі у майбутньому управлінні державними і громадськими 

справами, оволодіння знаннями, вміннями і навичками управлінської діяльності. 

 Для осучаснення діяльності учнівського самоврядування важливо 

враховувати наступне: 

  подолання формалізму і педагогічного керівництва; 

 побудова злагодженої роботи всіх колективів закладу на демократичних 

принципах та партнерських взаємовідносинах; 

  учні виступають ініціаторами творчих проектів та конкретних справ; 

 підтримка ініціатив, віра в їхні сили та надання кваліфікованої, тактовної 

педагогічної допомоги; 

  активна допомагати педагогам у використанні сучасних форм виховної 

роботи; 

 активне включення учнів у виховну роботу із запобігання та подолання 

негативними явищами у шкільному середовищі; 

  надання самоврядуванню реальних прав і обов'язків; 

 підбір до органів самоврядування найавторитетніших лідерів учнівського 

колективу та проведення відкритих виборів; 

 повага педагогів до самостійних рішень учнівського колективу і його органів, 

не нав'язування учням своєї волі у справах, які є компетенцією 

самоврядування; 

 систематичне звітування членів самоврядування перед колективом, що сприяє  

поліпшенню їх діяльності. 

Сучасність вимагає від освітніх закладів системної діяльності з формування 

учнівських лідерів, які в перспективі відіграватимуть певну роль у 

державотворенні. З метою отримання знань, набуття практики демократичної 

участі у житті школи та громади, формування громадянських компетентностей, 

включення учнів в Міжнародні проекти діє обласна Школа громадянської 

партиципації дорослих та молоді «УСі в ДІЇ!» для педагогів-організаторів та 

лідерів учнівського самоврядування освітніх закладів. У facebook створена група 

учасників обласної Школи, де висвітлюється діяльність учнівського 

самоврядування закладів освіти, здійснюється обмін успішним досвідом. Обласна 

Школа є ініціатором знайомства усіх бажаючих з посібниками з освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини, які були перекладені та 

адаптовані експертами DOCCU і схвалені Міністерствам освіти і науки України 

для використання в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти 



(режим доступу:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1223577271320699& 

id=23621020339079). 
 

 Потребою часу залишається актуальним питання щодо побудови успішної 

взаємодії з батьками. Відповідно до Закони України «Про повну загальну середню 

освіту» (статті 25, 30), означені права, обов’язки та відповідальність батьків та 

здійснення батьківського самоврядування в закладі освіти. 

Успішність виховного процесу залежить від того, як складаються відносини 

між педагогами, учнями і батьками. Результат виховання може бути успішним 

тоді, коли вчителі та батьки стануть однодумцями. Зараз сучасна сім'я 

розвивається в умовах якісно нової суперечливої суспільної ситуації. З одного 

боку, спостерігається поворот суспільства до проблем сім'ї, розробляються і 

реалізуються комплексні цільові програми із зміцнення та підвищення її 

значущості у вихованні дітей. З іншого боку, спостерігаються процеси, які 

призводять до загострення сімейних проблем. Це, перш за все, падіння життєвого 

рівня більшості сімей, проблеми економічного, а часом і фізичного виживання.  

Це посилило самоусунення багатьох батьків від вирішення питань виховання і 

особистісного розвитку дитини. Враховуючи ці протиріччя, потрібна 

систематична і кваліфікована допомога з боку школи. Рекомендуємо переглянути 

даний аспект роботи та вибрати оптимальний варіант побудови взаємовідносин з 

усіма учасниками освітнього процесу, який спрацює на успішний результат. 

Закцентуйте увагу на активне включення батьків у освітній процес, системну 

співпрацю з дітьми та педагогами, індивідуальну роботу з сім’ями. Кожен заклад 

зокрема, вибудовує власну системну роботи, враховуючи напрацьований досвід, 

сучасні виклики та протиріччя. 

В закладах освіти області є ряд успішних практик, які базуються на тандемі та 

взаємодії батьків - однодумців в подоланні проблем та миттєво реагують на 

нестандартні ситуації. Достатньо є матеріалів у науковій та професійній 

літературі на допомогу педагогам та класним керівника у роботі з батьками. 

Рекомендуємо матеріал Марії Марковської, журналіста «Нової української 

школи», яка підготувала добірку ідей інтерактивної взаємодії з батьками та 

можуть бути корисними для директорів, вчителів та батьків (режим доступу: 

https://nus.org.ua/articles/5-idej-yak-zrobyty-batkivski-zbory-tsikavymy/).  

 Залишаються актуальними вимоги щодо особистості сучасного педагога, 

який успішно має володіти науково-теоретичними, психологічними знаннями та 

вміннями, має сформовані професійні та загальнолюдські компетентності.  

Сьогоднішня освіта потребує педагога не з авторитарним стилем, а класного 

компетентного коуча, вихователя-тьютора, методиста-модератора, які зуміють 

створити інноваційну виховну систему, адаптовану до потреб дитини. Радимо 

опрацювати матеріал – «Яким має бути сучасний вчитель?» за посиланням:  

https://osvitoria.media/experience/yakym-maye-buty-suchasnyj-vchytel/ 

https://pedpresa.com.ua/196593-5-supervmin-suchasnogo-vchytelya.html. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1223577271320699&%20id=23621020339079
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Матеріал про системну діяльність класного керівника, його нові ролі означені 

в методичних матеріалах до початку 2019/2020 навчального року «Окремі 

акценти в організації виховної діяльності закладу: виклики та сучасні підходи» є 

актуальними. Рекомендуємо познайомитися з матеріалом «Педагогічна культура 

й особистісні якості класного керівника нової школи» (автор Шварц Т.Г.), де 

подані певні бачення щодо педагогічної, мовної культури класного керівника, 

вихователя (ж. Виховна робота в школі № 4, 2019 р.).  

Вимога часу ставить перед класним керівником важливе завдання - 

забезпечити свободу вибору особистості, яка має інтегрувати в собі два процеси: 

забезпечення «свободи від чогось», що означає внутрішнє вивільнення від того, 

що заважає розвиватись, і виховання «свободи, волі для чогось», що означає 

створення максимально сприятливих умов для творчої самореалізації і розвитку. 

У виховній практиці, на заняттях та в позакласній роботі класний керівник має 

надати можливість, свободу учневі самому звільнитись від поганої звички, але, 

водночас, учень при цьому отримує свободу набути якоїсь доброї якості 

характеру, чи життєвої компетентності. 

 Кожне покоління має свою систему цінностей, яка відрізняє його від інших. 

Теперішню генерацію визначає інформаційна ера, в якій ми живемо. Які виклики 

доводиться приймати сучасному вчителю, класному керівнику, щоб виховати 

покоління, яке мислиме критично? У червні на базі Центру митрополита Андрія 

Шептицького Українського католицького Університету відбувся освітній форум 

«Твори», щоб допомогти педагогам із пошуками креативних методів навчання й 

виховання і розробкою підходів до дитини цифрового століття (режим доступу: 

https://studway.com.ua/ukrainska-shkilna-osvita/). 

 Зараз ми навчаєм і виховуємо дітей покоління Z – дітей, які сприймають 

інтернет не як набір технологій, а як середовище проживання. Це вже не окрема 

віртуальна реальність, а частина їхнього життя. І тому, важливим для класного 

керівника є «вивчити» цих дітей і запропонувати їм альтернативу виходу з 

цифрової реальності. Поряд з важливими завданнями, які реалізуються   

педагогами – це є одне із найважливіших.   

Крім того, класний керівник покликаний формувати в дитини цінності та цілі, 

які сприятимуть її оптимальній адаптації до сучасних умов життя, зокрема 

комунікації з оточенням. Передусім - це вміння встановлювати контакти, 

наявність навичок саморегуляції та самоорганізації, знання механізмів 

безконфліктного спілкування. Саме адаптація дитини в суспільстві є критерієм, 

який визначає стан, особливості, перспективи взаємовідносин класного керівника 

й учня, показує реальну цінність процесу  виховання.  

Нові реалії життя в соціумі, реалізація концептуальних засад Нової 

української школи, перезавантаження освіти, вибір продуктивних методик у 

вихованні спонукають  класного керівника до постійного професійного росту. З 

цією метою рекомендуємо для використання в роботі класних керівників 

наступні матеріали: 

https://studway.com.ua/ukrainska-shkilna-osvita/


@ Українська шкільна освіта vs учні покоління Z (режим доступу: 

https://studway.com.ua/ukrainska-shkilna-osvita/); 

@ Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії (автор Коростіль Л. А., 

доцент кафедри теорії і методики змісту освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат пед. наук, доцент), (режим доступу: 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229); 

@ Учитель vs учень. Дві головні фігури в школі» (режим доступу: 

http://www.osvitaua.com/2018/05/64833/); 

@ Адаптація п’ятикласників до навчання у школі (режим доступу: 

https://www.pedrada.com.ua/article/2490-adaptatsya-pyatiklasnikv-do-navchannya-u-

shkol). 

@ Сучасні підходи до організації виховної роботи в закладах загальної середньої 

освіти (ж. Виховна робота в школі, № 4. 2020 р.). 

Сучасна ситуація в світі та в Україні, яка виникла через глобальну пандемію, 

перед освітою ставить значні виклики, вимагає оновлення інтегральних 

характеристик як навчання, так і виховання. В умовах динамічних змін, 

приходить усвідомлення того, першочергове завдання педагогів – це не тільки 

дати знання, забезпечити виконання державних стандартів освіти, а й вміти 

створити простір для фізичного, духовного і морального убезпечення дитини, 

професійно допомогти їй вибрати життєво ціннісні орієнтації.  

 Особливої значимості набула виховна система підтримки. Саме у цей період 

наші діти найбільше потребують справжньої людської підтримки від своїх 

педагогів, друзів, батьків. Задля комунікації з учнями щодо реалізації онлайн-

проектів формування у них ціннісних орієнтацій і компетентностей пропонуємо 

педагогам проводити: онлайн заняття, челенджі, флеш-моби, віртуальні подорожі, 

віртуальні зустрічі тощо. Радимо, що для дієвої організації виховного процесу в 

умовах дистанційної роботи закладам освіти варто використовувати свої офіційні 

сайти, створивши окремий розділ, наприклад: «Про виховання дистанційно», 

«Важливі події в родині під час карантину», «Цікаві зустрічі в режимі OnLine» 

тощо. Структуру кожного розділу можна запропонувати індивідуально. 

 Важливим є налагодження спілкування педагогів з учнями, їх батьками на 

веб-сайтах закладів освіти, в чатах, в oнлайн групах педагогів/батьків/учнів, Viber, 

Zoom, Skype, Telegram, Facebook, WhatsApp, Instagram, безкоштовні платформи 

Classroom та інші Google-інструменти, YouTube, Moodle, Microsoft Teams, Padlet, 

Flipgrid, тощо. 

 Актуальним є питання щодо організації змістовного дозвілля школярів. 

Радимо запропонувати учням такі форми роботи, які будуть корисними і в період 

карантину і у звичайному режимі: 

  огляд дитячої літератури на каналі YouTube; 

  читання цікавих книжок та журналів - Журнал «Джміль» для дітей, їхніх 

батьків та педагогів (режим доступу: https://jmil.com.ua/2020-1); 
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 ведення читацького щоденника; 

  ведення щоденника – записника, де ілюструвати події чи зображувати 

героїв твору; придумувати власну кінцівку чи змінювати сюжет; 

  створення власного лепбука, книжки; 

  виконання творчих завдань (виготовлення аплікації, вишивки, виробів з 

паперу, тканини, глини); 

 розробка власних квестів, вікторин, кросвордів; 

 розгадування кросвордів;  

 віртуальні екскурсії заповідниками України, музеями, виставками, 

пам’ятками історії, краєзнавства (режим доступу:  

- https://www.ukraine-is.com/uk/nepovtorni-zapovidniki-ukra%D1%97ni/ 

- https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ 

- https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10922969-top-10-naykrashchih-

virtualnih-ekskursiy-v-ukrajini.html 

- https://zosh24mariupol.wixsite.com/school/virtualni-podorozhi 

- https://galka.if.ua/top-naykrashhikh-virtualnikh-ekskursiy/). 

За допомогою таких форм роботи учні покращать свої навички з пошуку 

інформації, швидкості набору тексту, а також розвиватимуть критичне мислення, 

логіку, пам'ять, власну кумунікацію. 

 На допомогу педагогам, учням, батькам можуть стати фонди віртуальних 

інтернет бібліотек: 

 Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/); 

 Національна бібліотека України для дітей (режим доступу: 

http://www.chl.kiev.ua/); 

  Українська електронна бібліотека: історія, публіцистика, художня література 

(режим доступу: http://exlibris.org.ua/); 

 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (режим доступу: 

https://nlu.org.ua/); 

 Український інститут національної пам’яті (режим доступу: 

https://old.uinp.gov.ua/ebooks. 

 Освітнім закладам області рекомендуємо в 2020/2021 н.р. продовжити 

роботу щодо відзначення та вшанування знаменних та пам’ятних дат, які 

відіграють певну роль у вихованні школярів.  

Для подальшої діяльності з даного напряму пропонуємо використати 

матеріал сайтів:  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory 

https://kuryliak.pp.ua/pub/5/28/ 
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