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КЗО НВК «Олександропільська СЗШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 
Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

 

 

 
ТКАЧЕНКО 

Ольга Василівна   
 

Дата народження – 01. 05. 1959 р. 

Загальний педагогічний стаж – 33 роки 

Стаж роботи класним керівником 33 роки 
 

 
 
ВИХОВНА ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: 

• Розвиток організаційних вмінь та навичок.      

Залучення до виховного процесу батьків. 

 
ОПИС ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 
Класний керівник: Ткаченко Ольга Василівна,  
вчитель початкових класів,  
старший вчитель.  

Проектна технологія,  технологія родинного 
виховання та технологія педагогізації батьків   у 

формуванні класу – родини. 
« Виховання за своєю суттю – це керівництво 
індивідуальним становленням людської 
особистості…, виховувати – це проектувати 
поступове становлення якостей майбутньої 
особистості і керувати здійсненням накреслених 
проектів»  (Г. Костюк) 
І етап – проектування системи, діагностичне 
дослідження внутрішнього світу учнів, їхніх 
родинних стосунків, міжособистісних взаємин, 
пошук технологій виховання. 

 
ІІ етап – становлення системи, запровадження інноваційних технологій 
виховання учнів, де приклад учителя, його ставлення до справ, світобачення 
стають основними для наслідування. 
 
ІІІ етап – стабільне функціонування системи – становлення органів 
самоврядування в класі,  саморегуляція діяльності учнівського колективу, 
формування традицій класу, зміцнення зв’язків: «Вчитель – учні – батьки». 
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ІV етап – подальший розвиток системи – застосування нових виховних 
технологій, удосконалення взаємостосунків в учнівському колективі, 
створення класу-родини. 
Головна мета: формування вмінь спілкування в ланцюжку «Вчитель – клас – 
батьки»  для забезпечення гармонії між школою і родиною і у їх навчально-
виховній взаємодії. 
Вирішення проблеми розвитку організаційних вмінь та навичок, залучення до 
навчально-виховного процесу батьків. 

Система родинного виховання 
Формування морально-ціннісних взаємин 

 
Робота з обдарованими 

дітьми 
 Формування творчого 

підходу до праці 
 

 
Формування 
особистості, 

зорієнтованої на 
здоровий спосіб 

життя 

 

 
Формування 
екологічної 

культури, гармонії 
відносин з 
природою 

 
Розвиток художньо-естетичної 

культури 
 Партнерство з учнівськими 

родинами 
 

Розвиток пізнавальної активності 
та культури розумової праці 

 «Виховні заходи в початковій школі –  
 стимул для розвитку творчості учнів.» (О. В. Ткаченко) 

      Виховання школяра – це не лише цілеспрямоване і планомірне формування його світогляду, 
переконань і почуттів, волі і характеру, потреб і здібностей, а й адаптація дитини до соціального 
середовища, її соціологізація. Найскладніше завдання людства – знайти засоби, які б допомагали 
виживати та зростати духовному, множитися прекрасному, перемагати добру. 
      Таким феноменом є краса. Краса навколишнього, краса стосунків, краса спілкування, життя, праці, 
душі, думок, помислів… Сприймання краси є велика сила, що спонукає людину глибше пізнавати й інші 
предмети довкілля, виявляти гуманність, уважність та чуйність до людей, живої природи, всіх здатностей 
людини – почуттів, інтелекту, волі, уяви, людяності. 
        Ускладнення нинішніх соціально-економічних умов потребує від педагога наукового підходу до своєї 
праці. Повноцінним виховний процес може бути за неухильного дотримання двох фундаментальних 
організаційних вимог: 1) частоти виховних ситуацій; 2) постійності. 
       За цими вимогами я і планую всі виховні заходи у своїх класах. Виховні заходи дають позитивний 
результат і мають достатні особистісно розвивальні перспективи, коли мої дії  не викликають у дитини 
відчуття емоційного дискомфорту (тривоги, боязні, страху, переживань). Через виховні заходи, де дитина 
може розкрити свої потаємні можливості, розкривається багатство емоцій – це важлива умова розвитку 
особистості. Тому  проводжу виховні заходи у формі гри, а, як відомо, гра  допомагає розкрити моральну 
сутність вчинків різних людей. Велику роль у розвитку творчих здібностей дитини має організація 
театральних ігор, де у дитини розвиваються як інтелектуальна, так і духовна та емоційна сфери. 
Особливі можливості виховного впливу на дітей має казка і її постановка, усна народна творчість. Адже, 
все, що робиться з любов’ю і разом із дітьми, приречено на успіх. Спираючись на те, що саме молодший 
шкільний вік – це час, коли контакти дорослих з дитиною загалом досить легкі, я лише з розумінням 
будую всі заходи, щоб розуміли дитину, її бажання, хвилювання, переживання.  

КЛАС – 

РОДИНА 
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        Від того, які стосунки складаються в колективі, залежить розкриття задатків, нахилів, творчих 
здібностей кожної особистості. Саме в колективі особистість виявляє себе в діяльності, у становленні до 
інших членів колективу і до самої себе. Особливо це легко виявляю у проведенні позакласних виховних 
заходів. Тут діє така закономірність: чим багатше, повноцінніше ідейне, інтелектуальне, естетичне життя 
особистості, тим сильнішим і дійовішим є колектив, тим більший вплив він робить на кожного із своїх 
членів. Тому розвиток творчих сил і здібностей кожного учня – одне з найважливіших моїх завдань у 
керівництві колективом та проведенні виховних заходів. 
      Важливим чинником для мене стає родинна педагогіка. Родинні виховні заходи дають змогу мені 
активізувати батьків, виявляти інтереси й вподобання кожної сім’ї, організовуючи спільне дозвілля батьків 
і дітей. Мета родинних виховних заходів природно триєдина і містить в собі виховні, розвивальні і 
навчальні цілі, що сприяють формуванню, пробудженню, закріпленню й розвитку у молодших школярів 
морально-етичних та громадських якостей, як і в інших виховних заходах. Творчого підходу потребує 
підготовка виховного заходу; по-перше, я маю зацікавити, заінтригувати ідею проведення, по-друге, 
добре і чітко продумати систему малих підготовчих заходів, до якої входять конкурси, цікаві зустрічі, 
екскурсії, пошукову роботу, читання і обговорення тематичної літератури, перегляд і обговорення фільмів 
і діафільмів, підготовку художніх номерів, інсценізації тощо. Ефективність проведення заходу залежить 
від чітко визначеної дати і місця проведення, оформлення зали, доцільності зміни діяльності школярів. 
Сценарій кожного виховного заходу  складаю лаконічним, послідовним, емоційно насиченим і відтворюю 
ту роботу, яка була проведена протягом підготовчого періоду. Матеріалом для сценарію стають тематичні 
вірші, пісні, легенди, оповідання, бувальщини, загадки, прислів’я, приказки, народні усмішки, магнітофонні 
записи, відеокасети з посиланнями на першоджерела та авторів. Добре сприймаються учнями й римовані 
тексти, складені  мною. 
Будуючи кожний виховний захід,  я  користуюся такою  схемою його аналізу: 

1. Доцільність теми. Актуальність. 
2. Відповідність мети. 
3. Своєчасність проведення заходу. 
4. Тривалість підготовчого періоду. 
5. Відповідність змісту заходу програмним завданням навчально-виховного процесу. 
6. Насиченість заходу інформацією та емоційними моментами. 
7. Відповідність змісту заходу формі його проведення. 
8. Культура проведення заходу: чіткість, послідовність запланованих дій, артистичність ведучих. 
9. Участь і роль батьків в організації і проведенні заходу. 
10. Задоволеність школярів проведеним заходом. 
11. Оцінка якості та наслідків заходу. 

У спільній з дорослими діяльності, творчості дітям передається світогляд, світосприймання. 
Тому виховні заходи в початковій школі були і будуть, за правильної їх побудови, вибору мети, вдалого 
проведення, стимулом  для розвитку творчості учнів. 

Спільні проекти  
Робота над цільовим навчально-виховним  інтегрованим проектом у  

2 класі Олександропільської СЗШ 

Автор навчального проекту: 

Прізвище, ім’я та 

 по-батькові керівника  
Ткаченко Ольга Василівна, вчитель початкових 
класів 

Виконавець: Учні 2 класу та їх батьки 

Назва навчального  закладу: Олександропільська  СЗШ 

Місто, село: с. Олександропіль, Солонянського р-ну, 
Дніпропетровської обл.. 

                                                   Опис проекту 

Назва проекту: « Родина, рідня, рід» 
Мета:  Формувати в учнів поняття «родина», «рідня», «рід», «родинне дерево». Розширити знання 
дітей про старовинні речі – сімейні реліквії. Встановити залежність одного члена родини від інших. 
З’ясувати важливі дати у житті найближчих членів своєї родини. Допомогти дітям усвідомити себе 
часткою родини, навчити дорожити і гордитися своєю сім’єю, вкладом кожного її члена у розвиток 
нашої країни; формувати єдність поколінь; Виховувати турботливе ставлення до членів своєї 
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родини, гордість за свій рід. 

Завдання проекту: 
1. Підібрати теоретичний матеріал, довідкову літературу для вивчення. 
2. опрацювати теоретичний матеріал з предмету « Я і Україна». 
3. Дослідити історію свого  родоводу кожному учневі. 
4. Створити « Дерево родоводу». 
5. Зробити фоторепортаж « Моя сім’я». 
6. попрацювати над створенням «Сімейного календаря». 
7. зобразити «Ланцюжок залежності членів сім’ї». 
8. Скласти рецепт «фірмової» сімейної страви. 
9. Підтвердити теоретично викладений матеріал ілюстраціями, малюнками, фотографіями. 
10. Оформити зібраний матеріал відповідно вимогам до виконання проекту.. 

Прогнозований результат:      вміння краще зрозуміти значимість родинних зв’язків, покращення 
стосунків між батьками і дітьми, шанобливе ставлення до усіх членів своєї родини.  

Навчальні предмети: « Я і Україна», « Основи здоров’я», « Читання», «Образотворче 
мистецтво», «Музика», виховна робота, робота з батьками.  

Класи: 2 клас 

Приблизний час, необхідний для реалізації проекту:   1 рік 

Навчальні цілі та очікувані результати виконання навчально-виховного проекту: 
мета цього проекту для учня – здобуття та застосування знань в реальному житті; 

•••• учень поглиблює знання про свій родовід; 

•••• вчиться здобувати інформацію з різних джерел, спілкуватися з усіма членами родини; 

•••• практично відтворювати здобуті вміння в практичній діяльності; 

•••• вдосконалювати вміння, виготовляючи «Родовідне дерево», фоторепортаж, сімейний календар, 
ланцюжок залежності, малюнки про родину; 

••••  створити папку-альбом з описом роботи, презентувати її у вигляді родинного свята, та міні – 
фільму. 

Матеріальна база та фінансове забезпечення проекту: 

•••• матеріали бібліотек; 

•••• допомога від керівника проекту, батьків, інших членів родини; 

•••• використання комп’ютерного кабінету; 

•••• підтримка і участь старших товаришів у створенні друкованого варіанту даного проекту; 

•••• батьківські кошти для придбання папки, файлів, паперу; фотоплівки; оплати послуг кінооператора; 

•••• участь кінооператора у створенні міні-фільму, презентації проекту. 

Операційна частина: І. Підготовчий етап 

№ Що потрібно зробити перед початком 
проекту? 

Хто це зробить або 
допоможе зробити? 

Коли це слід зробити? 

1. Інформація для батьків щодо виконання 
навчально – виховного  проекту. Отримання 
згоди від батьків. 

Керівник проекту, 
батьки 

Перед початком роботи 

2. Вибір теми проекту, визначення мети і завдань. Керівник проекту,  Перед початком роботи 

3. Визначення учасників проекту. Керівник проекту Перед початком роботи 

4. Складання плану роботи. Керівник проекту, 
виконавці проекту, їхні 
батьки 

Перед початком роботи 

5. Відшукати потрібну літературу та наочні 
посібники у бібліотеці. 

Керівник проекту, 
виконавці  проекту, 
батьки 

Перед початком роботи 

6. Ознайомити з проектом адміністрацію школи. Керівник проекту Перед початком роботи 
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7. Залучити батьків до активної участі у роботі над 
проектом. 

Керівник проекту Перед початком роботи 

8. Організація робочого місця учням  для роботи 
над теоретичним матеріалом проекту 

Керівник проекту Перед початком роботи 

9. Обговорення з учнями і батьками плану 
подальших дій для виконання роботи. 

Керівник проекту Перед початком роботи 

10. Укладання домовленості із старшими 
товаришами, кінооператором  і іншими членами 
родини дітей  щодо надання необхідної 
допомоги у роботі над проектом. 

Керівник проекту, 
батьки  

Перед початком роботи 
і під час виконання 
проекту 

11. Виконання фотознімків по проекту. Батьки Протягом періоду 
роботи над проектом 

 

                                                               ІІ. Основний етап 

№ Що потрібно зробити протягом проекту? Хто це зробить або 
допоможе зробити? 

Коли це слід зробити? 

1. Практична робота над упорядкуванням 
теоретичного матеріалу 

Керівник проекту, учні Під час роботи над 
проектом до настання 
зимових канікул 

2. Збір ілюстративного матеріалу. Кінозйомки  
« Коли вся родина вдома» (створення  міні -
фільму) 

Керівник проекту, учні, 
батьки, кінооператор. 
 

Під час роботи над 
проектом 

3. Створення генеалогічного дерева, 
фоторепортажу «Моя сім’я»,  Сімейного 
календаря, ланцюжків залежності. 

учні, батьки,  Під час роботи над 
проектом з 07.11 07. до  
07. 12.07. 

4. Зустріч із іншими членами родини, співбесіда з 
ними відносно досліджуваного питання 

Керівник проекту, учні, 
батьки 

Під час роботи над 
проектом 

5. Виконання ескізів, малюнків « Я і моя сім’я». учні Під час роботи над 
проектом 

6. Організація спільної роботи « вчитель – учні – 
батьки» 

Керівник проекту, учні, 
батьки 

Під час роботи над 
проектом 

7. Обговорення з учасниками проекту майбутню 
форму подання результатів проекту. 

Керівник проекту, учні, 
батьки 

Під час роботи над 
проектом 

8. Виконання друкованого варіанту теоретичного 
матеріалу  проекту 

Керівник проекту, 
старші товариші 

Під час роботи над 
проектом 

9. Упорядкування всіх матеріалів проекту. 
Оформлення папки-альбому, складання 
сценарію захисту проекту. 

Керівник проекту, учні, 
батьки, оператор. 

Перед завершенням 
роботи над проектом 

                                                             ІІІ. Підсумковий етап 

№ Що потрібно зробити по завершенні 
проекту? 

Хто це зробить або 
допоможе зробити? 

Коли це слід зробити? 

1. Підготовка до участі в завершальному етапі 
роботи над проектом. 

Керівник проекту По завершенні роботи 

2. Оцінити учнівський проект Керівник проекту, 
адміністрація 

По завершенні роботи 

3. Отримання відгуків про те, наскільки вдалим був 
проект (власні висновки, висновки учнів, 
батьків.) 

Керівник проекту, 
старші товариші, учні, 
батьки. 

По завершенні роботи 

4. Вручити листи-подяки всім учасникам проекту Керівник проекту По завершенні роботи 

5. Призначити презентацію для шкільної ради, 
батьківської ради, місцевої ради, спонсорів 

Керівник проекту, автор 
проекту, учні 

По завершенні роботи 
над проектом 
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6.  Презентація проекту. Родинне свято 
«Родинне вогнище палає» 

Керівник проекту, автор 
проекту, учні, батьки, 
інші члени родини 

По завершенні роботи 
над проектом, квітень – 
травень 

7. Повернути літературу до бібліотек. Керівник проекту, автор 
проекту 

Після презентації 
проекту 

8. Використовувати результати проекту у 
викладанні навчальних  предметів, у виховній 
роботі. 

Керівник проекту Протягом наступного 
навчального періоду 

9. Вручити нагороди та відзнаки виконавцям та 
учасникам проекту 

Керівник проекту  Після презентації 
проекту 

10. Подумати  про наступний проект Керівник проекту  Через тиждень після 
завершення проекту 

 

 Матеріали та ресурси: 

Фотоапарат,   комп’ютер,   сканер,   принтер,   кінокамера, телевізор,DVD –плеєр. 

Програмне забезпечення 

Текстовий редактор 

Додаткове приладдя та витратні матеріали: 

Канцтовари, витратні матеріали, фотоплівка, диски. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 


