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ВИХОВНА ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: 
 
Формування позитивного ставлення до оточуючих і до себе 
 
ОПИС ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 
Робота класного керівника – це робота з класним колективом та батьками учнів. 

Одна з провідних цілей, які класний керівник ставить перед собою – розвиток 

особистості та колективу, тобто комфортне самопочуття кожної дитини в класі, 

рівні можливості для розвитку та самопізнання, створення позитивного 

психологічного клімату, а також формування позитивного ставлення до 

оточуючих і до себе 

 

Моя позиція. 

Як же виховати дитину, щоб оцінка за цю справу була відмінною? Це питання я 

поставила перед собою тоді, коли прийшла працювати до школи. 

Саме тут в цих стінах зростають ті, кому жити та створювати майбутнє. Я 

думаю, що мої вихованці стануть новою українською елітою – моральною, 

духовною, високоосвіченою, інтелектуальною, культурною, національно 

свідомою. Я мрію виховати людину добрих помислів, почуттів і дій, яка існує в 

гармонії із світом, із власним серцем. Це й стало провідною ідеєю моєї роботи. 

Щоб моя мрія стала реальністю, мета та виховні завдання спрямовані на: 

утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування морально-

етичних якостей;  

формування високої художньо-естетичної освіченості особистості, формування у 

підростаючого покоління інформаційної культури, погляду на книгу та інші види 

інформації як на важливий засіб розвитку й самореалізації особистості;  

виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору 

своєї світоглядної позиції;  



формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою як 

могутнім чинником становлення громадянина України;  

розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їх 

самореалізації;  

виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки;  

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати;  

формування творчої, працелюбної особистості;  

забезпечення духовного взаємозв’язку поколінь, виховання поваги до батьків, 

жінки-матері, культури та історії рідного народу;  

забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення 

їхнього здоров’я;  

формування сімейно-етичної культури. 


