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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розрахована на два роки і призначена для організації виховної
роботи з учнями ліцею 8-9 класів.
Програма виховання і соціалізації учнів побудована на основі базових
цінностей

громадянської

навчально-виховний

і

загальнолюдської

процес,

ґрунтується

культури,

на

свободі

охоплює

весь

вибору

мети

життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.
Програма спрямована на:
 засвоєння учнями соціального досвіду, основних соціальних ролей, що
відповідають провідній діяльності даного віку, норм та правил суспільної
поведінки;
 формування
професіональної

спроможності
діяльності

у

учнів

до

відповідності

вибору
з

напрямку

особистими

своєї

інтересами,

індивідуальними особливостями і здібностями, з урахуванням потреб ринку
праці;
 формування і розвиток знань, особистісних орієнтирів і норм здорового
способу життя з метою збереження фізичного, психологічного і соціального
здоров'я як однієї з ціннісних складових особистості;
 формування екологічної культури;
 засвоєння учнями морально-духовних цінностей, набуття первинного
досвіду духовної, суспільно-значимої діяльності, конструктивної соціальної
поведінки, мотивації і здібності до морально-духовного розвитку;
 прилучення учнів до духовних, моральних і культурних цінностей
українського народу, загальнолюдських цінностей;
 формування особистісних якостей, що необхідні для конструктивної,
успішної і відповідальної поведінки у суспільстві з урахуванням правових
норм, що встановлено українським законодавством, набуття знань про норми і
правила поведінки у суспільстві, соціальних ролях людини;

 формування
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позитивної

самооцінки,

самоповаги,

конструктивних

способів самореалізації;
 формування соціального середовища розвитку учнів, що включає в себе
урочну, позаурочну, позакласну

і суспільно значиму діяльність, систему

виховних заходів, культурних та соціальних практик, що заснована на базових
цінностях суспільства, потреб учнів та їх батьків.
Програму побудовано з урахуванням «Основних орієнтирів виховання
учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ МОН України
№1243 від 31.10.2011).
Дана Програма базується на особистісних та суспільних цінностях, але
ключовим у даній Програмі є поняття культура, яке об’єднує всі
загальнолюдські цілі і цінності, а також історично сформовані способи їх
сприйняття та досягнення. Програма орієнтована на виховання і соціалізацію
підлітків (14-15) років, психологічні особливості яких свідчать про особистісну
нестабільність, особливу форму самосвідомості, занурення у свій власний
внутрішній світ, прагнення до самореалізації, формування етичних норм
поведінки, тому виховання загальної культури особистості

учня у всіх її

проявах буде сприяти розвитку соціалізації особистості, формуванню
соціальної самоідентифікації і особистісних якостей, що необхідні для
конструктивної і достойної поведінки людини у суспільстві, колективі;
професіональної орієнтації; розвитку у підлітків особистісних орієнтирів та
норм здорового та безпечного способу життя; відповідальності за свої вчинки,
за сьогодення та майбутнє своєї країни.
Базові напрямки розвитку соціалізації та культури особистості учня
ліцею:
1) Морально-духовна культура особистості. (Доброта у почуттях, думках і
вчинках)
2) Громадянська культура особистості. (Батьківщина – країна громадян)
3) Культура самоідентифікацї особистості. (Світогляд і солідарність людей)
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4) Культура навчальної та трудової діяльності особистості. (Освіта – праця
для себе та інших)
5) Культура здорового способу життя. (Здоров'я тіла та духа)
6) Культура поведінки особистості. (Доброта у відносинах людей: від любові у
сім'ї до толерантності у суспільстві)
7) Екологічна культура особистості. (Природа – наш крихкий дім)
8) Естетична культура особистості. (Красота у почуттях, думках і вчинках)

Гармонійний розвиток особистості підлітка в контексті даної програми
вимагає реалізації таких завдань:


формування соціально значущих цінностей особистості;



розвиток пізнавальних, творчих, організаторських і комунікативних
здібностей;



створення умов для самопізнання, самовизначення та самореалізації
особистості підлітка;



стимулювання

прагнення

кожного

учня

до

самоосвіти

та

самовдосконалення;


виховання громадянських якостей особистості.
Мета виховання і соціалізації особистості учня – виховання і розвиток

функціонально

грамотної

особистості,

культурного,

компетентного

громадянина, що усвідомлює свою відповідальність за долю Батьківщини і
здібного у відповідності із власними інтересами і здібностями планувати
справжню і майбутню діяльність у соціумі.
Гармонійний розвиток особистості підлітка в контексті даної програми
вимагає реалізації таких завдань:


формування соціально значущих цінностей особистості;



формування рис національної свідомості, освоєння культури
українського народу;



формування моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної,
економічної та правової культури;
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розвиток пізнавальних, творчих, організаторських і комунікативних
здібностей;



створення умов для самопізнання, самовизначення та самореалізації
особистості підлітка;



стимулювання

прагнення

кожного

учня

до

самоосвіти

та

самовдосконалення;


формування самодостатньої та соціально адаптованої особистості;



виховання громадянських якостей особистості;



формування потреби здорового способу життя, занять фізичною
культурою і спортом;



виховання шанобливого ставлення до родини;



формування активної життєвої позиції учнів соціального досвіду учнів
шляхом включення їх у колективну творчу діяльність;



розвивати педагогічну компетентність батьків з метою сприяння
соціалізації учнів у сім'ї;



створювати умови для професійної орієнтації учнів через співпрацю їх
батьків.
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2. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ

Виховання та соціалізація особистості здійснюється поетапно: спочатку
учень включається у цей процес в основному на рівні теоретичного і емоційнообразного сприйняття інформації, потім, він свідомо зв’язує цю інформацію з
типовими

ситуаціями,

проблемами

оточуючого

середовища.

В

нього

формуються цінності і переконання. У подальшому він реалізує свої наміри у
реальних діях та вчинках.
Основою будь-яких засобів виховання є те, що можна умовно назвати як
«добра справа». Це деяка дія за участю дитини, в якій проявляється та чи інша
духовна цінність – правило, ідея. «Добра справа» може бути спонтанною,
несподіваною. Але також може бути і спланованою (хоча б частково). Головне
є те, що вчитель, який знаходиться поруч з дитиною, допомагає їй
відрефлексувати ситуацію, тобто замислитися над ситуацією, зробити
висновки, що є «добре»», що «погано». Таким чином «добра справа»
становиться частиною нескінченного процесу виховання

і становлення

особистості.
В процесі організації виховної роботи необхідно створити умови для
соціальної творчості через різноманітність діяльності, які б надали можливість
підлітку усвідомити себе як особистість, самоствердитися, розвинути свої
інтереси і здібності, надати можливості вибору способів і засобів досягнення
мети колективу, набути досвід соціального новаторства, що повинно
забезпечуватися творчим характером діяльності, рішенням проблемних задач і
ситуацій. Тому при плануванні виховних заходів перевага віддається
колективним творчим справам (Іванов І.П.), груповим формам роботи
(Щуркова Н.Е.)
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3. ЗМІСТ РОБОТИ З ВИХОВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ
(ОРІЄНТОВНІ ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

1) Морально-духовна культура особистості. (Доброта у почуттях, думках і
вчинках)
 Класна година на тему «Що ми більше всього цінуємо у людях» («Більше
всього я ціную у людині…», «Що робити, коли хочеться що-небудь зламати і
кого-небудь ударити?»)
 Рефлексія «Чи завжди я правий?»
 Самооцінка «Коли у моїй присутності ображають людину, я …»
 Дискусія на тему «Чи має мова морально-духовну основу?»
 Акція «До людини – з любов’ю» ( ярмарок милосердя, благодійний
концерт, тощо)
 Дискусія «Чи можна думки людини вважати вчинками?»
 Гра «Персональний ангел»
2) Громадянська культура особистості. (Батьківщина – країна громадян)
 Дискусійні гойдалки «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть
обязан!» (Н. Некрасов)
 Класна година «Твої громадянські права і обов’язки»
 «Разброс мнений» - «Чи можливі права без обов’язків?» (за методикою
Щуркової Н.П.)
 Мініпроект «Славутич – наш дім»
 Мініпроект «Сім чудес України»
 Класна година «Трагедії українського народу»
 Екскурсії до краєзнавчого музею м. Славутича, м. Любеч
 Екскурсії до історичного музею м. Чернігова, архітектурно –історичного
комплексу «Чернігів стародавній»
 Акція до Дня Соборності і свободи України

 Оформлення стендової газети «25 причин пишатися Україною»
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 Проект-презентація «Герої живуть поруч» (До Дня ліквідатора аварії на
ЧАЕС)
 Участь у заходах, присвячених роковинам аварії на ЧАЕС
 Бесіда – полеміка на тему «Як ми вболіваємо за наші команди – групи,
ліцею, міста, країни – коли вони виграють і коли вони програють»
 Класна година на тему «Що означає для мене бути громадянином»
 Акція «Ми пам’ятаймо!» (підготовка вітань, надання реальної допомоги
ветеранам війни, захисникам Вітчизни)
 Літературно-музична композиція до Дня захисника Вітчизни
 Міні проект «Кожна дитина повинна знати свої права»
 Рефлексія «Коли порушували мої права, я…»
 КТС «Розвідка добрих справ»
3) Культура самоідентифікацї особистості. (Світогляд і солідарність
людей)


Класна година на тему «Людина мала, але дім його – світ» (Варрон)



Бесіда на тему «Ти живеш серед людей»



Полеміка на тему «Чи варто жити за принципом «я сам по собі»?



Мозковий штурм «Як примирити людей радикально різних релігійних

поглядів?»


Диспут «Чи можна примирити віруючих та атеїстів?»



Перегляд публічних лекцій видатних вчених, наприклад, Т.Чернігівської

«Так що ж відрізняє людину від тварини?» та інших.


Самоаналіз «Я відношу себе до людей, які ніколи не…»



Рольова гра – життєва задача «Мені цікава компанія старшокласників, але

я соромлюся з ними знайомитися»; «Симпатична мені компанія учнів
погоджується дружити зі мною, якщо я буду виконувати довгий ряд умов…»
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Рольова гра чи проект-дослідження «Як змінюється мої (повинно

змінюватися) моя поведінка, звороти мови, коли я протягом дня переходжу з
однієї ролі в іншу: син / дочка, учень, пасажир у транспорті і т.п.»


Відвідування центру зайнятості м. Славутича, діагностика професійних

нахилів та професійного потенціалу учнів


Бесіда

«Як

обирати

професію?»

(співпраця

з

консультантами

Славутицького центру зайнятості)


Екскурсії на базові підприємства м. Славутича



Екскурсія до музею НТУУ «Політехнічний інститут»

4) Культура навчальної та трудової діяльності особистості. (Освіта –
праця для себе та інших)


Діагностика уваги, пам'яті, типу темпераменту (співпраця з психологом)



Бесіди: «Що я знаю про себе», «Пам’ять. Різновиди пам’яті. Засоби та

прийоми поліпшення пам’яті людини.»


Тренінг «Як керувати часом» («Як зосередитися», «Гігієна розумової

праці»)


Бібліотечний урок «Історія створення книги»



Бібліотечний урок «Неправильні правила користування бібліотекою»



Підготовка пам’яток «Як виконувати домашні завдання з математики»,

«Як краще вчити вірші», «Як запам’ятати формули» і т.п.


Створення міні-музею «Математичний експериментаніум»



Театральна вистава-експромт «Жила – була лінь»



Залучення учнів до участі у інтелектуальних конкурсах, олімпіадах,

конференціях, семінарах на різних рівнях


Залучення до участі у ліцейському самоврядуванні, суспільній діяльності,

ліцейських традиціях


Письмо до самого себе



Презентації для батьків «Наші досягнення (в І семестрі, за рік)»



Інформаційний марафон
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5) Культура здорового способу життя. (Здоров'я тіла та духа)
 Інтерактивна гра «Здорова родина – щаслива країна»
 Спортивна естафета (змагання) (в школі, класі, з батьками)
 Тренінг «Як зберегти зір»
 Участь у Дні туризму
 Презентація «Математика проти паління»
 Конкурс графічних малюнків «Здоровим бути модно!»
 Зустріч сам з собою «У моїй уяві здоровий спосіб життя – це .. А я веду
здоровий спосіб життя?»
 Інтерактивна гра «Знаю сам – навчу іншого» (правила надання першої
медичної допомоги)
 Психологічні тренінги (співпраця з психологом)
 Класна година «Твій безпечний інтернет»
 Година спілкування «Чи залежіть наше здоров'я від наших думок?»
6) Культура поведінки особистості. (Доброта у відносинах людей: від
любові у сім'ї до толерантності у суспільстві)
 Тестування «Чи знаю я правила етикету?»
 Презентація-знайомство (оформлення стендової газети – блискавки)
 Робота Агенції добрих справ «Можу навчити, хочу навчитися»
 Класна година «Славутич – жива пам'ять дружби народів»
 Бесіда – диспут «Нащо ображаються батьки і як цього уникнути»
 Лист-роздум «Якби я був своїм батьком (мамою)…»
 Рефлексія «Список цінностей»
 Гра-рефлексія «напишіть п’ять відмінностей від тебе твого сусіда по
парті, які заважають / допомагають вашому спілкуванню. Порівняй свій список
зі списком сусіда. Зробіть висновки – яких слів і дій треба уникати, щоб не
сваритися»
 Година спілкування «Давайте говорить друг другу комплименты»
(Б.Окуджава); групова справа «Чарівний стілець» (за Н.П. Щурковою)

 Турнір ораторів (для першого курсу змагання скоромовників)
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 Новорічне свято
 Концерт-вітання до Дня 8 березня (конкурс «Ну - мо, дівчата!)
7) Екологічна культура особистості. (Природа – наш крихкий дім)
 Рольова гра «Хто, якщо не ми?»
 Бесіда «Хто не любить природи, той не любить і людини.»
(Ф.Достоєвський)
 Година спілкування: «Щоб ти сказав, якби тебе почуло людство?»
 Фотоконкурс «Мальовничий Славутич» (презентація)
8) Естетична культура особистості. (Красота у почуттях, думках і вчинках)
 Віртуальні

екскурсії музеями світу (Третьяковська галерея, Ермітаж,

Дрезденська галерея, інші)
 Відвідування художніх виставок (БІЦ м.Славутича, дитяча школа
мистецтв, музеї м. Чернігова)
 «П’ять хвилин з мистецтвом»
 Діалог на тему «Чи згодні ви з тим, що «ні мистецтво, ні мудрість не
можуть бути досягнуті, якщо їм не вчитися»(Демокрит)
 Конкурс знавців ігор та розваг «Гра – справа серйозна»
 Пісенний вернісаж
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Додаток
Колективні творчі справи (КТС)
КТС – вид пізнавально –
розвиток

захоплюючого

творчих, інтелектуальних і

КТС – захід, який переслідує не

тільки

заходу,

спрямованого

на

фізичних

здібностей дитини.

розвиваючі цілі, але й виховні,

практичні
Методика КТС народилася у Ленінграді у 1965 році. Її автор - І.П.
Іванов. В основі методики колективного творчого виховання лежать ідеї Н.К.
Крупської, С.Т. Шацького, А.С.Макаренка: цілеспрямованість, співпраця
вихователей та вихованців, гуманизм.

Створення мотивації дитини для участі у КТС
Мотиви дитини:
 потреба у комунікації;
 виконання даного КТС для того, щоб брати участь у інших справах;
 бажання виграти (дух змагання);
 інтерес у реалізації своїх здібностей (творчих, інтелектуальних, керівних,
організаційних)
 усвідомлення розвиваючої ролі КТС;
 усвідомлення соціальної ролі КТС (необхідності даного КТС для інших)
Основний акцент при роботі треба робити на інтерес у реалізації своїх
здібностей, оскільки це найбільш простий у досягненні мотив, не заснований на
негативних емоціях.
Принципи КТС за А.С.Макаренком
1. Самі подаємо ідею
2. Самі готуємо
3. Самі організуємо
4. Самі проводимо
5. Самі аналізуємо
6. Самі складаємо пам'ятку (+/-)
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Умови успіху КТС
1. Загальна зайнятість.
2. Однаковість вимог (рівнозначність команд).
3. Єдиний колектив.
4. Творчість, імпровізація, а не шаблон.
5. Відповідність конкурсів віку, кількості дітей, їх інтересам.
6. Згуртованість групи (спільність думок і здібностей).
Вимоги до КТС
1. Орієнтація на всіх дітей і на кожного окремо.
2. Творчий потенціал справи.
3. Чергування конкурсів.
4. Пропорціональність обов'язкового та добровільного (спільного та
індивідуального).
5. Широке поле для самовираження.
6. Єдність форми та змісту (відповідність конкурсів спільній темі КТС).
Види КТС
• Організаційні - газета-блискавка, день народження колективу, жива газета,
колективне планування, журнал-естафета, розвідка цікавих та корисних
справ
• Пізнавальні (інтелектуальні) – вечір веселих задач, вечір розгаданих та
нерозгаданих таємниць, прес-бій, диспут, вікторини, захист
фантастичних проектів
• Трудові – “трудовий десант”, ляльковий театр, подарунок далеким друзям,
“Снігова казка”, сюрприз святковий, місто веселих майстрів
• Спортивні – “Веселі старти”, спартакіада, походи
Етапи КТС
• Попередня робота – стартова бесіда (Для кого? Для чого? Де? З ким
разом?) Головна мета – залучити кожного у діяльність з метою розвитку
особистості. Розбивка на мікрогрупи.
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• Планування. Педагог пропонує учасникам варіанти завдань,
представники мікрогруп уточнюють, конкретизують завдання
• Підготовка. Учасники мікрогруп створюють творчі проекти
• Проведення
• Підведення підсумків
• Післядія
4 рівня КТС
1. Дозвілля
2. Пасивне споживання культурних цінностей (робіть як я)
3. Активне споживання культурних цінностей (роби сам)
1. Найвища діяльність (своя справа)

