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Програма виховної роботи

Для учнів 10 - 11 класів

« Шлях до успіху»
Людина зростає тоді, коли

 тягнеться  вгору

М. Горький

Пояснювальна записка
Для молодої людини, яка вступає у самостійне життя, сучасний період розвитку

суспільства висуває свої вимоги до рівня освіти, вихованості, формування характеру.
Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинена, освічена, життєво
компетентна творча активна особистість, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.
Яким шляхом вести дитину до самостійного життя? Як організувати процес виховання
учнів? Яким змістом йог наповнити? Такі  і подібні питання хвилюють і батьків і вчителів
– кураторів.

Провідні психологи відмічають існуванні кризи  перехідного віку обумовлену
переходом дитини в самостійне життя. Новоутворення юнацького віку – зародження
життєвої перспективи, а основна потреба – потреба у самовизначенні. Основною
діяльністю в цьому віці стає навчально–професійна: молода людина шукає себе в обраній
їм професійній сфері, починає розуміти основний зміст людської діяльності, засвоює
норми взаємовідносин. Дитина зазнає ніби другого народження, що супроводжується
переходом на нову сходинку розвитку – від персоналії до індивідуальності, від сприйняття
власного «я»до знаходження свого місця у суспільстві. Кульмінацією цього переходу є
досягнення повноліття, в цей час підвищується значення власних цінностей, часткова
самооцінка власних якостей особистості переростає у всебічний аналіз.

Характерною рисою всебічного  розвитку в цьому віці є посилення обдуманої
мотивації поведінки. Розвиваються і укріплюються такі якості: цілеспрямованість,
впевненість, рішучість, самостійність, ініціативність, уміння володіти собою .

Визначаються пріоритети у вивченні предметів . Потреба в важливих для
життєвого успіху знаннях – одна з самих характерних рис сучасного старшокласника.
Старшокласники вирізняються високим рівнем узагальнення і абстрагування,
прозорливістю і наполегливістю, довготривалою й логічною пам’яттю.

Виховна система – це цілісний соціальний орган, який функціонує за умови
взаємодії всіх основних ланок виховання, віддзеркалює певний спосіб життєдіяльності
колективу учнів.

Програма « Шлях до успіху» розрахована на організацію виховного процесу з
учнями 10 – 11 класів

За час навчання в базовій школі серед дітей було проведено діагностування різних
напрямків: розвиток особистих якостей, рівень розвитку колективу. В результаті були
виявлені проблеми, рішення яких вимагає програма розвитку класного колективу.

Основні цілі та завдання програми виховної роботи:

 орієнтування старшокласників на доросле життя: виховування впевненості в собі –
своїх силах, мобілізація внутрішніх резервів;
 навчити розумінню унікальності і неповторності кожної людини, поважати думку
інших, сприймати не лише власну точку зору, будувати реальні плани на майбутнє з
врахуванням своїх можливостей і досягнень;
 виховувати комунікативну культуру старшокласників;
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 створювати умови для розвитку творчої особистості й самореалізації учнів;
 виховувати ділові якості, ініціативність  і креативність;
 активізувати співпрацю з сім’ями учнів, учителями – предметниками.

Пріоритетні напрямки програми.

Основні
напрямки

Цілі й завдання Форми діяльності

« Здоров’я » Відповідно до концепції валеологічної
освіти основними завданнями стали:

 Надання школярам інформації про
цінність систематичного зміцнення
здоров’я:
 закладення основ теоретичних знань з
питань культури збереження здоровя;
 формування розуміння і практичних
дій психологічної та фізіологічної
саморегуляції стану. Отримані знання і
вміння мають стати складовою частиною
світогляду свідомої особистості

 Співпраця з медичним
персоналом ліцею
 Систематичне
відслідковування фізичного
здоров’я учнів( за
довідками)
 Проведення бесід щодо
популяризації  здорового
способу життя про
небезпеку паління,
вживання алкогольних
напоїв, наркотиків

« Інтелект»  Надання допомоги учням в розвитку
здібностей діяти цілеспрямовано, думати
раціонально й ефективно, проявляти
інтелектуальні вміння  в
професіональному житті
 Визначення кола реальних
навчальних можливостей ,їх раціональні
напрямки розвитку
 Створення умов для перспективного
інтелектуального розвитку
 Вдосконалення  інтелектуального
розвитку

 Аналіз результатів
навчальної діяльності
 Співпраця з учителями –
предметниками
 Інтелектуальна освіта,
формування культури
розумової праці

« Дозвілля »  Створення умов для прояву учнями
ініціативності і самостійності,
відповідальності, відвертості у реальних
життєвих ситуаціях, розвиток
зацікавленості до позакласної діяльності
 Створення умов для розвитку
ініціативності в позакласній роботі
 Вивчення інтересів учнів
 Просвітницька і консультативна
діяльність у виборі форм позакласної
роботи

 Вивчення потреб,
інтересів та бажання дітей
приймати участь в
організації і проведенні
позакласних заходів
 Надання можливостей
учням самостійно вибирати
напрямки реалізації
колективу
 Підтримка
конструктивної ініціативи і
активності учнів в житті
класу
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« Сім’я»  Максимальна співпраця батьків і
педагогів щодо формування всебічно
розвиненої особистості
 Інформаційно – просвітницька робота
з батьками
 Формування позитивного відношення
до традицій свого народу, сім’ї

 Вивчення умов
проживання учнів
 Участь в заходах
приурочених сім’ї, Матері
 Анкетування батьків
 Батьківські дні,
батьківські збори

Форми і види діяльності щодо реалізації програми

(розповідь педагога, консультації психолога, психологічний практикум, реферат, творча
дискусія, екскурсії до музеїв видатних осіб, твір – роздум, колективна розробка проекту
саморозвитку, бесіда – роздум, дискусії малих груп, турнір ораторів, самотестуання,

створення індивідуальної програми саморозвитку)

Напрямки
роботи

Учень Учитель Батьки Позашкіль
ні
організації

« Здоров’я » Години
спілкування,
дні здоров я,
спортивні
змагання,
заняття в
спортивних
секціях

Цикл класних
годин про
здоровий
спосіб життя,
про
правильний
режим
харчування,
небезпеку
паління,
вживання
алканою,
наркотиків

Зустрічі,
консультації,анкетуван
ня

День
туризму

Медичні
огляди,
походи

« Інтелект» Інтелектуальні
ігри, конкурси,
олімпіади,
турніри

Цілеспрямован
е навчання
дітей
пізнавальній
діяльності

Участь у
предметних
тижнях,
олімпіадах
турнірах,
конкурсах

Участь батьків у зборах,
навчальна допомога
учня,створення умов
для відвідування
додаткових занять

Відвідування
музеїв,
виставок,
бібліотек,
екскурсії

Спілкування» Загальношкіль
ні і класні
заходи,
підготовка
корисних
справ, творчі
роботи,
чергування по

Діагностика,
анкетування,
підготовка
годин
спілкування
індивідуальних
бесід

Участь у справах класу,
анкетування

Зустрічі з
цікавими
людьми
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класу, по
ліцею,
суботники

« Дозвілля » Святкування
пам’ятних дат,
днів
іменинника,
екскурсії,

Вивчення
думки учнів і
батьків,
анкетування

Батьківські збори,
бесіди

Відвідування
міських
організацій,
установ

« Сім’я» Система годин
спілкування «
Я і моя сім я »,
підготовка
презентацій,
повідомлень
про сімейні
традиції

Психолого –
педагогічний
аналіз
діяльності
куратора,
система
батьківських
зборів,
програми
роботи з
батьками

Робота батьківського
комітету, забезпечення
зайнятості у поза
урочний час

Родинні
свята

Етапи реалізації програми

Етап Зміст діяльності Термін
Діагностичний Формулювання мети, вироблення

головних орієнтирів, організація
виховного процесу

Діагностика особистих якостей,
інтересів учнів, вчителів, батьків;
формулювання проблеми над якою
працюватиме колектив

На початковому етапі

Прогностичний Формулювання цілей і задач. Вибір
змісту діяльності, найбільш ефективних
форм і методів виховного впливу

Підготовча робота класного керівника:

визначення ролі « корисних» справ для
класного колективу, формулювання
завдань, розробка варіантів творчих
справ для вибору учнем найбільш
перспективних

На початковому етапі

Організаційний Спільна розробка перспективного плану
на рік творчої роботи групи

Реалізація концепції програми

Розвиток класного колективу,

щорічно
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зародження колективних традицій

Виступи на нарадах, педрадах, за
тематикою діяльності

Практичний Складання плану виховної роботи на рік

Ліквідування невідповідностей  у
виконанні програми, реформування
компонентів.

Закріплення і накопичення традицій у
житті трупи

Зосередження уваги на розвитку
особистості учня

Напрацювання єдиної виховної системи
у  групі

Аналіз результатів моніторингу
виховної роботи

І півріччя

Узагальнюючий,
демонстраційний

Створення позитивної атмосфери у
позашкільній діяльності н а шляху до
самовдосконалення

Розвиток і удосконалення виховної
роботи в класі

Аналіз результативності  програми,
визначення перспектив подальшої
роботи

ІІ півріччя

Прогнозування результатів

« Здоров’я »  Розуміння значення здорового способу життя
 Володіння практичними і теоретичними знаннями,
уміннями і навичками, що забезпечують збереження і.
укріплення здоров’я
 Вміння використовувати уміння і навички в
повсякденному житті
 Активна участь у шкільних і позашкільних спортивних
заходах

« Інтелект»  Розвиток потреби в самостійному оволодіванні
знаннями



7

 Заохочення  учнів ,до участі в інтелектуальних заходах
ліцейського і міського рівнів
 Якісне закінчення середньої школи, отримання атестата
з високим середнім балом

«Спілкування»  Оволодівання учнями культурою спілкування,
організаційними навичками
 Оволодівання учнями культури поведінки в
конфліктних ситуаціях
 Вироблення вмінь правильного рішення життєвих
ситуацій
 Вміння вибудовувати своє життя згідно з законами
гармонії й краси
 Оволодівання учнями навичок самообслуговування
 Готовність жити, сприймати, оцінювати і берегти все
те, що є прекрасним у природі

« Дозвілля »  Формування  життєво – активної  позиції дитини
 Розвиток зацікавленості до позашкільної діяльності
 Використання здобутих навиків позитивної  поведінки
поза школою

« Сім’я»  Формування позитивного  відношення до звичаїв,
традицій сім’ї
 Розуміння ролі сім’ї в житті кожної людини

Моніторинг ефективності програми

Показники Методика вивчення
Сформованість пізнавального потенціалу
особистості:

 засвоєння учнями програми
середньої школи

 розвиток мислення
 пізнавальна активність
 навчальна діяльність

Тестування розумового розвитку

Аналіз поточної та підсумкової успішності

Вивчення розвитку пізнавальних інтересів
особистості шляхом проведення
інтелектуальних турнірів

Самооцінка учня

Педагогічне спостереження
Сформованість моральних якостей
особистості:

 моральна сторона особистості
 сформованість відповідного

ставлення до країни, суспільства,
родини, школи, себе , природи,
праці.

Анкетування

Диспути

Круглі столи

Лекторії
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Сформованість комунікативного потенціалу
особистості

 комунікабельність
 комунікативна культура
 знання етики

Спостереження

Спілкування

Обговорення ситуацій

Відвідування театрів, виставок, авторських
презентацій

Сформованість почуття прекрасного :

 рівень естетичного почуття

Обговорення переглянутих фільмів,
телепередач, прочитаних книжок

Відвідування музеїв видатних осіб

Прогулянки в парку , лісі тощо
Сформованість фізичного потенціалу учня:

 стан здоров’я
 ставлення до фізичної культури та

спорту

Відслідковування стану здоров’я за
черговими медоглядами

Аналіз відвідування

Виконання контрольних нормативів
фізичного розвитку

Емоційний стан учня:

 комфортність дитини в колективі
 емоційно – психологічний стан учня

Соціометрія

Сформованість класного колективу:

 емоційно – психологічний стан
колективу

 стан самоврядування
 сформованість колективної

діяльності

Диспути «наші відносини», «Який у нас
колектив»

Підготовка учнями годин спілкування,
диспутів

Орієнтовний перелік годин спілкування та форм проведення

« Здоров’я » В чому суть мистецтва «бути здоровим»?

 Здоров’я психічне і фізичне – що
важливіше?
 Хронобіологія. Ритми життєдіяльності.
Самопочуття. Настрій
 Психотренінг: тестування « Прихований
стрес»
 Апетит ставлення до їжі.
 Спиртні напої та наркотики: мій погляд
на проблему.
 Спорт: здоров’я чи дозвілля?
 Де знаходяться джерела цілитель них
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сил?
 Чи потрібна нам дієта негативних думок?

« Інтелект»  Природа здібностей. Спадковість – це
важливо?
 Обговорення « Геній – це терпіння
думки, яку зосереджено в певному
напрямі»(І.Ньютон)
 Перші кроки до саморозвитку

«Спілкування»  Мистецтво ведення бесіди
 Конфлікт і діалог
 « Заговори, щоб я тебе побачив» або «
про телефонну розмову»
 « Мовою рухів»
 Технологія взаємин

« Сім’я»  Конференція « Навчання й праця…»
 Тренінг «Батьківська ефективність» [9.]

Як досягти успіху  Як складати план саморозвитку?
 Психотренінг « Наскільки ми обачливі?»
 Самовираження – це
 Що таке самореалізація?
 Як використовувати вільний час?
 Що важливіше: самоосвіта и
самовиховання?
 Твір – роздум « Шлях до вершини»
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