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ВСТУП 

Виховання – процес безперервний. Нагромадження нових 

знань, зміна або зміцнення поглядів, переконань, звичок відбува-

ється постійно. При цьому поведінка особистості, її ставлення до 

оточення, її діяльність обумовлюються тими порівняно стійкими 

якостями, що з’явилися у неї як наслідок соціальних умов, вихов-

них впливів, досвіду і стали основою її характеру.  

Завдання учителя – відкрити, захопити і спрямувати кожного 

учня на цікавий, змістовний особистісно і суспільно корисний шлях 

самовдосконалення.  

Відкрити учня – це означає, спираючись на його фактичний 

рівень знань і життєвий досвід, показати йому самого себе, законо-

мірності та способи розвитку його сил, якостей, здібностей. Важ-

ливо переконати його в тому, що всі чесноти, як і всі недоліки, за-

лежать від нього, рівня його свідомості і вміння будувати життя. 

Щоб розкрити учня, потрібно організувати його практично-

предметну і особистісно-рольову діяльність у колективі.  

Захопити учня – це означає викликати у нього потребу орга-

нізувати себе для досягнення суспільно й особистісно значущих 

цілей. Потрібно ставити посильні для дитини завдання, за успішне 

їх виконання похвалити. Навіть невелика перемога над собою ро-

бить людину сильнішою.  

Спрямувати учня на гідний змістовний, суспільно та особис-

тісно значущий шлях, що відповідає його реальним можливостям, 

– означає насамперед дати йому достовірні, правдиві знання про 

сенс життя, його труднощі, суперечності і боротьбу, допомогти 

школяреві реально оцінити себе і відповідно до цього спрямовува-

ти його інтереси, сприяти професійному самовизначенню і свідо-

мому вибору професії.  

Мета виховання завжди зумовлена суспільними умовами і 

потребами, вона вбирає загальнолюдський і національний ідеал 

виховання молодого покоління. Ефективність виховання залежить 
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від урахування вікових та індивідуальних особливостей особистос-

ті, взаємозв’язку колективу та особи у виховному процесі.  

Успішність організації виховного процесу з класним колек-

тивом, як переконує досвід, залежить щонайперше від добре про-

думаного планування виховної роботи вчителя-вихователя, яке 

сприяє систематичності, послідовності і наступності виховного 

впливу на учнівський колектив, допомагає простежити і проаналі-

зувати динаміку розвитку колективу в цілому і кожного його члена 

зокрема та забезпечити своєчасну корекцію виховання.
1
 

Головне завдання сьогоднішньої практики – створення вихо-

вного 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 са-

мореалізується у різних виховних середовищах
2
. 

 

 

                                                           
1 Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації 

/Кол. авт. за заг. ред. Є.І. Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.  

 
2Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Програма. – Тернопіль: Начальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. 
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ОРІЄНТОВНА СХЕМА НАПИСАННЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ 

І. Загальні відомості про клас.  

Склад учнів за віком і статтю.  

Розвиток учнів: їх пізнавальна діяльність і успішність.  

Актив класу. Його склад і характеристика. Вплив активу на ор-

ганізацію і зміцнення класного колективу. Неофіційний актив кла-

су, його взаємовідносини з офіційним.  

ІІ. Згуртованість і організованість класу.  

Стан дисципліни в класі і культура поведінки учнів.  

Взаємини між учнями класу, наявність окремих мікрогруп.  

Чи люблять учні разом проводити час у школі і поза нею? Чи 

товаришують хлопчики і дівчатка?  

Чи є в класі кругова порука? Якщо є, то в чому вона проявля-

ється?  

Чи вболівають учні за успіхи і невдачі класу?  

Чи вміють учні самостійно організовувати виконання колекти-

вних справ, розподіляти між собою обов’язки?  

Чи вміють учні уважно вислуховувати один одного (на зборах, 

на перервах, у ході виконання різних доручень)?  

Як ставляться до громадського життя класу, школи? Чи вміють 

підкорятися розпорядженням уповноважених осіб?  

ІІІ. Громадська думка в класі.  

Які вчинки своїх товаришів учні схвалюють, а які засуджують?  

Як і в якій формі вони висловлюють своє схвалення чи осуд?  

Чи є розбіжності між тим, що учні говорять, і тим, що роблять?  

Критика і самокритика в класі.  

ІV. Характер товариських взаємин у класі.  

Що об’єднує школярів: місце проживання, місце за партою, ін-

тереси, спільна робота?  

Де товаришують учні (в школі чи поза нею)?  

Чи уважні до товаришів, чи прагнуть допомогти, в чому полягає 

ця допомога?  

Чи вимогливі школярі до своїх друзів? Чи вміють бачити їх не-

доліки?  
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пам’ятi; переважаючий тип пам’ятi); розвиток мислення (розумiння 

в процесi засвоєння навчального матерiалу, вмiння робити са-

мостiйнi висновки, міра оволодiння вмiннями аналiзувати, 

порiвнювати, узагальнювати, систематизувати; критичнiсть i 

швидкiсть мислення, допитливiсть).  

4. Особливостi характеру: яскраво виражені позитивнi i не-

гативнi риси характеру; ставлення до працi (працьовитiсть, 

охайнiсть, сумлiннiсть, ретельність), до самого себе (caмооцінка 

учня): скромний, впевнений у собi або навпаки — зарозумілий, 

самовпевнений, сором’язливий, вiдсутнє почуття особистісної 

гiдностi тощо; прояв особливостей характеру учня у процесi 

спiлкування з iншими людьми (товариськiсть, замкнутiсть, взаємо-

допомога, егоїзм, чуйнiсть, зловтiшнiсть, вiдвертiсть, правдивiсть, 

брехливiсть, хитрiсть); характерна для школяра оцінка своїх мож-

ливостей (впевненiсть, скромність, самовпевненiсть тощо); вимоги 

до себе та iнших; вольовi риси характеру (наполегливiсть, са-

мостiйнiсть, iнiцiативнiсть) у навчаннi, працi, громадському життi, 

iгpax; моральнi риси характеру (почуття обов’язку i 

вiдповiдальностi, правдивiсть i чеснiсть, щирiсть, добросовiснiсть у 

виконаннi обов’язкiв, доручень); особливостi темпераменту, його 

вираження в емоцiйнiй сферi, працездатності, рухливостi, 

спiлкуваннi.  

5. Громадська дiяльність та активнiсть: ставлення до гро-

мадських доручень у класi, школi; якiсть їх виконання (причини 

пасивностi i недобросовісного виконання громадських доручень); 

прояв громадської активностi (у клаci, гуртку, секцiї, клубі); 

iнтерес до громадського життя країни (читання газет, перегляд те-

лепередач, слухання радiопередач, обговорення суспiльних подiй з 

учителями i товаришами).  

6. Спрямованicть особистостi учня i його iндивiдуальні 

особливості — iнтереси: прояв iнтересів до будь-якої областi 
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знань, їx глибина, широта, активність, стiйкiсть; переконання, 

iдеали, особливі здiбностi до будь-якого виду дiяльнocтi (до музи-

ки, малювання, технiки, органiзаторськi тощо) i в чому вони прояв-

ляються.  

7. Стосунки з колективом i ставлення до школи: ставлення 

до однокласникiв — любить їx чи байдужий, цiнує їхню думку, з 

ким товаришує, чи бувають конфлiкти з ровесниками, в чому їх при-

чина; становище в класi — користується любов’ю, авторитетом, чим 

вiдзначається те чи iнше ставлення; офiцiйне, неофiцiйне становище 

i мiсце в шкільному колективi; проведення вiльного часу поза шко-

лою i сiм’єю (з однокласниками, в спортивнiй секцiї, художньому 

гуртку тощо). Ставлення до школи — чи цiнує перебування в школi. 

Стосунки з учителями i вихователями — чи є контакт, любить, по-

важає їx.  

8. 3агальні висновки. Найбiльш характернi особливостi уч-

ня, якi слiд врахувати при індивідуальному пiдходi до нього. Пер-

шочерговi педагогiчнi заходи, якi потрiбнi для полiпшення навчан-

ня i виховання.
1
 

 

 

                                                           
1
 Методичнi peкомендації з педагогічної практики /Корнiєнко С.М., Кодлюк Я.П., 

Онишкiв З.М., Цибулько М.Б., Дiдора M.I. —Тернопiль, 2000. — 40 с.  


