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Педрада: «Соціалізація дітей в сучасному 

освітньому просторі» 
Форма проведення:  тренінг. 

Мета: вироблення нових підходів до виховання і навчання в умовах гуманізації 

і соціалізації. Способи  впливу вчителів і учнів на процес соціалізації. 

План підготовки до засідання: 

Організація педагогічної ради: до ділової гри залучають педагогічний 

колектив НВК ( 43  педагоги). Усі учасники сідають буквою П.Всередині 

маленькі столики. 

План проведення: 

1.Виступ директора школи на тему: «Соціалізація дітей в сучасному освітньому 

просторі» 

2.«Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості» 

(заступник директора з виховної роботи). 

3.«Оцінка освітнього середовища, яке впливає на процеси соціалізації в школі» 

(результати анкетування, яке проводив соціальний педагог) 

4.  Практичний блок. Робота в групах. 

5.  Підсумок. Проект рішення педради 

(сідають утворюючи букву П,всередині три маленькі столи,стаканчики, 

листи,ручки,маркери,клей,скотч) 

Виставка літератури на дану тематику. 

Хід  педради 

1. Проведення тестів з охорони праці. 

 

Вправа –«Пантоміма» 

Для  того,  щоб  наша  робота  була  ефективною  і  конструктивною, 

пропоную обговорити правила участі у нашій педраді. 

Обирається 6 учасників педради  пропонується показати правила у 

формі пантоміми. Учасники по черзі показують правило без слів, лише 

жестами, а інші учасники вгадують правило. (вибирають пелюстку і 

показують) 

Орієнтовні правила тренінгу: 

1) активність; 
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2) правило «піднятої руки»; 

3) говори «тут і тепер»; 

4) доброзичлива, відкрита атмосфера; 

5) без критики; 

6) вимкнений мобільний телефон. 

(вивішуємо правила на стенді) 

Оголошується тема педради (1.слайд) 

1. «Реалізація науково-методичної теми у навчально-виховній роботі 

ІІІ етап) 

2. «Соціалізація  дітей в сучасному освітньому просторі» 

1.Виступ ЗДНВР  Дедусь В.В., вихователя –методистОвсянни к Т.В. 

 «Реалізація науково-методичної теми у навчально-виховній 

роботі ІІІ етап) 

Доповідь 

 на засідання педагогічної ради 

на тему: 

«ІІІ – творчий  етап роботи над науково методичною 

проблемою закладу 

«Створення оптимальних умов для формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти засобами 

художньо – естетичного розвитку»  
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Третій рік поспіль колектив Сновського НВК  працює  над 

науково- методичною проблемою  «Створення оптимальних умов для 

формування ключових компетентностей  здобувачів  освіти  засобами 

художньо-естетичного  розвитку». 

За  період  2018-2019  навчального  року  здійснено   планування  

заходів на наступні 5 років. Протягом І та ІІ етапів  проведені  

засідання  педагогічних рад; практичні та теоретичні семінари; 

показові заходи; засідання  методичних об’єднань. 

В 2020-2021  та 2021-2022 навчальних роках  продовжується 

робота над методичною проблемою ІІІ- ІV етапи- творчий. 

 Завданнями ІІІ – ІV етапів є: 

І. Спрямувати роботу методичних об’єднань  на реалізацію  

даної проблеми – керівники МО повинні включити в свої плани 

роботи – виявлення ППД педагогів, результативності їхньої 

діяльності з проблеми. Розробити рекомендації щодо роботи 

вихователів, вчителів, класних керівників. 

ІІ. Провести в рамках Декади педагогічної майстерності 

«Фестиваль педагогічних ідей та знахідок». Завдання якого:вивчити 

досвід вчителів, вихователів, які вже досягли результатів у роботі над 

проблемою. 

ІІІ. Проводити засідання педагогічних рад з метою аналізу 

проведеної роботи, обговорення результативності в досягненні 

ключових компетентностей учнів. 

ІV. Показові виховні заходи та уроки з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Завершенням і підсумком проведеної  роботи над науково- 

методичною проблемою мають стати звіти керівників методичних 

об’єднань  наприкінці навчального року, а саме в травні 2022 року. 

З лютого місяця 2021 року починають працювати «Творчі 

майстерні педагогів». 
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Утворено 7 груп творчих майстерень. 

1 група: керівник групи – Горбатенко І.М. 

склад групи:  Варлига А.А., Савченко Т.М., Луданик Н.В., 

Коваленко Т.М., Опецько О.В. 

(виступ групи:лютий 2021р.) 

2 група: керівник групи – Задоріна Л.А. 

склад групи:  Кохась Н.М.,Лагута Т.В.,Джабієва Н.М., 

Максименко Т.Р.,Верховиніна М.Г. 

(виступ групи:квітень 2021р.) 

3 група: керівник групи – Заїка К.Е. 

склад групи: Наранович М.В.,Примак О.С., Письменна І.М., 

Шуляк М.В. 

(виступ групи: жовтень 2021р.) 

4 група: керівник групи – Костян А.М. 

склад  групи:Луговець Т.Ф.,Свістьольник Т.О., Мелащенко Н.П., 

Сухорукова Л.К. 

(виступ групи: листопад 2021р.) 

5 група: керівник групи-Репняк О.М. 

склад групи: Герасименко М.А., Приходько Л.М.,Жума Д.М., 

Мороз К.А. 

(виступ групи: грудень 2021р.) 

6 група: керівник групи-Крецула Т.М. 

склад групи:Козлова Т.П.,Козлова Н.В., Яцуценко Т.О., 

Кривенко С.Г.,Чумак К.І.,Демиденко О.П.,Грішанова М.В. 

(виступ групи:лютий 2022р.) 
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7 група: керівник групи-Литвин С.В. 

склад групи:Михайленко О.В.,Коньок Н.В.,Лащенко О.Ю., 

Лизогуб І.М. 

(виступ групи: квітень 2022р.) 

Завдання груп:  

1. Визначення, обґрунтування й популяризація проблеми, над 

впровадженням якої працює педагогічний 

колектив;діагностика здібностей та можливостей педагогів 

закладу. 

2.  Розробка, апробація інновацій, які сприяють розвитку 

закладу в обраному напрямку. 

3.  Систематизація та узагальнення досвіду інноваційної 

діяльності, підготовка до впровадження в педагогічну 

практику закладу науково-методичної проблеми. 

4.  Поширення передового педагогічного досвіду: 

  публікації у педагогічних журналах,розміщення матеріалів  

на шкільному сайті та інших освітніх порталах. 

 

Тому наснаги, натхнення, оптимізму і бажаю  Вам бути 

відкритими до діалогу. Готовими до взаємодії, адже ми всі з вами 

працюємо задля однієї мети навчання та виховання підростаючого 

покоління. 
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Проект рішення 

1. Внести до планів роботи методичних об’єднань заходи з реалізації 

творчої частини роботи над проблемою закладу. 

2. Провести звіти керівників методичних об’єднань  в травні 

2021,2022  року. 

 

3.    Виступ директора НВК «Соціалізація дітей в сучасному освітньому 

просторі» 

Тези виступу 

             Соціалізація - це процес формування і розвитку особистості, 

що  відбувається під впливом виховної і навчальної діяльності. Під 

соціалізацією розуміється  процес засвоєння  індивідом  зразків 

поведінки,соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного 

функціонування в даному суспільстві.     Виховання і навчання (у вузькому 

сенсі) - це спеціально організована 

діяльність   з   метою   передачі   соціального   досвіду   індивіду   і формування 

у нього певних,  соціально бажаних стереотипів поведінки, якостей і 

властивостей особистості. 

              Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і в той же час 

незалежно один від одного, хоча і спрямовані на становлення особистості, 

набуття людиною свого місця в житті. Різниця між цими процесами полягає в 

тому, що виховання, яке здійснюється в сім'ї, в дитячому садку, в школі, може 

перериватися, а ось соціалізація йде безперервно . 

             Рання соціалізація здійснюється в сім’ї,  де складаються перші уявлення 

про світ, про добро і зло, де дитина   усвідомлює себе. Сім’я – основний орган 

соціалізації. 

             Недоліки сімейної  соціалізації: 

-         надмірна опіка, допомога, що гальмує процес дорослішання дитини; 

-         дефіцит елементарних обов’язків, ділових стосунків; 

-         невміння узгоджувати дії, розв’язувати конфлікти. 

        В процесі соціалізації бере участь все оточення дитини: сім’я, школа, 

однолітки,сусіди, засоби масової інформації. 

  Існують три середовища соціального впливу на дитину: 

   І. Міжособистісна взаємодія.   В ході спілкування, той, хто впливає, прагне 

домогтися від іншого певних поступок, дає обіцянки, намагається виглядати 
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привабливим, постачає все нову і нову інформацію, часто не залишає 

можливості на роздуми, вдається до позитивного підкріплення (усмішки, 

пестливих рухів, прояву уваги, смачної їжі). 

ІІ. Спеціально створене середовище переконування. Вихователь звертається до 

вихованців, прагнучи переконати їх у чомусь, погодитися з його твердженням, 

пропозицією виконати певну дію, в цьому разі він впливає одночасно на 

багатьох  дітей 

ІІІ. Засоби масової інформації впливають на дитину опосередковано, проте 

щоденно й ефективно, створюючи привабливі образи певних цінностей - 

здоров'я, доброти, кмітливості, або навпаки - агресії, домінування сили.  Отже, 

вони можуть «сіяти добро» або нав'язувати дітям чужинні стандарти, штучних 

героїв, сумнівні авторитети,що можна прийняти як  норму. Вплив, який не 

позбавляє дитину свободи опору, можливості уникнути погрози або фізичного 

обмеження свободи. 

Важливими соціальними чинниками, що впливають на особистість, є: 

  те, що кажуть авторитетні люди; 

  те, що вони роблять; 

 Характеристики конкретної життєвої ситуації.  

          Педагогові належить збалансувати важливий для формування соціальної 

зрілості учнів уміння: 

-  уміння орієнтуватися у нових умовах життя; 

-  уміння пристосовуватися до навколишнього світу; 

      - уміння конструктивно впливати на оточення та самого себе. 

2.  Виступ заступника директора з виховної роботи  «Функції виховання 

щодо управління процесом соціалізації особистості» 

Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і незалежно один 

від одного, вони спрямовані на становлення особистості, знаходження 

людиною свого місця в житті, шляху соціального і професійного 

самовизначення. За своєю сутністю ці процеси різні. Як же може виховання 

цілеспрямовано впливати на стихійний, безперервний процес соціалізації? 

 Дитинство  –  це  сенситивний  період  у  розвитку  особистості,  дуже 

сприятливий  для  засвоєння  новацій  (як  позитивних,  так  і  негативних).  

Нереалізовані можливості цього періоду втрачаються назавжди. 

Соціалізувати - означає  збагатити  його  індивідуальний досвід  

позитивними  враженнями  від  спільної  з  іншими  життєдіяльності,  

розвинути  в  нього  соціальні  потреби,  сформувати  соціальні  вміння  та 

навички,  виховати  «відчуття  іншого»,    сформувати  готовність  та  здатність 

брати іншого до уваги, працювати в команді, домовлятися, узгоджувати свою 
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позицію,  в  разі  потреби  поступатися  власними  інтересами  на  користь 

соціальної  групи,  діставати  насолоду  від  допомоги  та  підтримки  іншої 

людини  у  складній  ситуації,  тобто  жити  обличчям  до  людей,  з  відкритим 

серцем, умінням гармонійно «вписуватися» в дитяче угрупування, знаходити в  

ньому  своє  місце,  визначати  свій  статус  серед  однолітків  відповідно  до 

своїх можливостей та домагань, товаришувати. 

Таким чином, виховання як цілеспрямований процес здатне впливати на 

стихійний процес соціалізації підростаючого покоління за певних  умов.  

3. Виступ  соціального педагога «Оцінка освітнього середовища , яка 

впливає на процеси соціалізації в закладі» (результати анкетування 

додаються ) 

Довідка за результатами анкетування 

здобувачів освіти Сновського НВК «ДНЗ –СНЗН І ст.» 

 

Протягом жовтня 2020 року відповідно до запиту адміністрації 

навчального закладу була проведена діагностика рівня соціалізації учнів. 

 

Мета дослідження: вивчення рівня соціалізації пов’язаної зі шкільним 

навчанням. 

Предмет дослідження: соціалізація здобувачів освіти. 

 

Соціалізація – це вся сфера соціальних відносин, у яких індивід формується 

як особистість. У вузькому розумінні джерелом соціалізації є: 

мікросередовище, безпосереднє оточення індивіда. Це - сім'я, шкільний та 

класний колектив, друзі. 

Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і в той же час 

незалежно один від одного, хоча і спрямовані на становлення особистості, 

набуття дитиною свого місця в житті. Різниця між цими процесами полягає в 

тому, що виховання, яке здійснюється в сім'ї, в дитячому садку, в школі, може 

перериватися, а ось соціалізація йде безперервно. 
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Було опитано 132 учні 2-4 кл, та 40 учнів 1-х кл. 

-      обстеження першокласників за допомогою проективної методики 

«Галявинка» (досліджуємо емоційне сприйняття нової соціальної ситуації, 

зокрема процесу навчання, вчителя,однокласників, самооцінку та визначаємо 

здатність організму до енерговитрат); @dytyachyjpsyholog   

(Додаток 1) 

 

Дитина не завжди може висловити словами те, як вона відчуває себе в 

колективі. Навіть якщо проблеми є, батьки часто дізнаються про них через 

багато років. Можна визначити чи комфортно дитині в шкільному колективі 

використовуючи 

діагностичну гру «Галявина». 

Виріжте з кольорового паперу квіти різних кольорів і розмірів. Їх має бути 

трохи більше, ніж дітей у групі дитини. Візьміть великий аркуш зеленого 

кольору і запропонуйте малюкові зробити галявину, де кожна квітка буде 

одним з його однокласників. Нехай він обирає квітку, називає ім’я дитини, а ви 

підпишіть квітку і допоможіть наклеїти на галявину. Місце повинен вибрати 

сам малюк. 

Зверніть увагу, в яку чергу він наклеїть квіточку-себе. Якого кольору і розміру 

буде ця квітка, в якій частині галявини вона буде розташована. 

Варто замислитися, якщо квітка дитини буде осторонь, далеко від групи. Це 

може означати такі думки «я самотній, зі мною не грають, мене не помічають». 

Або він взагалі не захоче приклеювати на галявинку себе: «я туди не хочу». 

Або свою квітку він приклеїть, але квіти інших дітей його повністю закриють. 

 

- обстеження учнів 2-4 кл. за методикою « Виявлення задоволеності 
учнів шкільним життям» (ставлення до вчителів, однокласників, до 
навчання в школі, а також шкільну тривожність).  

 

 

(Додоток 2) 
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методика А. Андрєєвої. 

Виявлення задоволеності учнів шкільним життям 

№  

п/п 

Твердження 

П
о

в
н

іс
тю

 

п
о

го
д

ж
у

ю
сь

 

П
о

го
д

ж
у

ю
сь

 

В
аж

к
о

 с
к
аз

ат
и

 

Н
е 

п
о

го
д

ж
у

ю
сь

 

З
о

в
сі

м
 н

е 

п
о

го
д

ж
у

ю
сь

 

1. Я йду ранком у школу з радістю.      

2. У школі в мене звичайно гарний настрій.      

3. У нашому класі гарний класний 

керівник. 

     

4. До наших шкільних учителів можна 

звернутися за порадою і допомогою у 

важкій життєвій ситуації. 

     

5. У мене є улюблений учитель.      

6. В класі я можу завжди вільно висловити 

свою думку. 

     

7. Я вважаю, що в нашій школі створені 

всі умови для розвитку моїх здібностей. 

     

8. У мене є улюблені шкільні предмети.      

9. Я вважаю, що школа по-справжньому 

готує мене до самостійного життя. 

     

10 На літніх канікулах я сумую за школою.      
 

 

 

високий 22  

середній 36  

високий

середній

низький
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низький 9  

Висновки: 

За результатами методик: 

- більшість учнів мають позитивне сприйняття процесу навчання, 
вчителя, взаємин з однокласниками,  

- більшість здобувачів освіти мають високий та середній ступінь 
соціалізації. 

Отже, в цілому рівень адаптації першокласників до навчання в школі є 

достатній. Учні, які мають низькі показники за усіма або більшістю 

досліджуваних аспектів потребують подальшого супроводу з боку вчителів, 

батьків та психолога. 

Рекомендації 

З метою профілактики дезадаптації здобувачів освіти, прогнозування 

труднощів у навчанні та шляхів їх вирішення, а також психолого-педагогічного 

супроводу учнів, які мають ознаки дезадаптації за всіма або більшістю 

досліджуваних. 

 

Практичному психологу та соціальному педагогу: 

1) провести серію групових розвивальних занять з учнями 1-х класів з 
метою сприяння усвідомлення учнями нової соціальної ролі та 
формування навчальної мотивації; 

2) надати допомогу батькам щодо оптимальної підтримки дитини в 
період адаптації шляхом виступу на батьківських зборах, 
розповсюдження пам’ятки, проведення індивідуальних 
консультацій; 

3) вивчити індивідуальні особливості дітей, які мають низькі 
показники та визначити причини труднощів в навчанні та вихованні; 

                                                                                                     Грудень-січень 

Класним керівникам 1-х класів: 

Застосовувати методи і форми роботи, спрямовані як на адаптацію учнів до 

навчально-виховного процесу, так і на згуртування класного колективу. 

                                                                                                      Постійно 
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    5. «Методична скарбничка»   

    Обмін досвідом. «Які форми виховання ви використовуєте в своїй роботі?» 

Задоріна Л.А.    Луданик Н.В. 

ДОПОВІДЬ  

на педагогічну раду  

«Форми виховної роботи в початковій школі» 

 

Підготувала: 

вчитель початкових класів 

 Задоріна Л.А. 

                

1. 1. 2. Складний процес виховання здійснюється за допомогою 
різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань 
виховної роботи, вікових особливостей дітей.  

2. 3. Форма виховної роботи в якій розігрується життєва ситуація, де учні 
грають певні ролі. Вчитель об’єднує дітей за лічилкою у малі групи та 
роздає учням ситуації-малюнки, які заготовлює заздалегідь. Учні за 
декілька хвилин (5- 7) розглядають малюнки-ситуації, за допомогою 
вчителя обирають собі ролі, вигадують діалог, який міг би відбутися між 
головними героями, одягають елементи костюмів і демонструють 
ситуацію у класі.  

3. 4. “Чарівні слова відкривають серця” “Як би Я вчинив...” “Завтрашній 
характер – у сьогоднішньому вчинкові” В кінці гри учні спільно з вчителем 
відповідають на такі запитання: хто саме себе невірно поводив, в чому 
причина цієї поведінки, як було треба вчинити, що сказати?  

4. 5. Форма виховної роботи спрямована на оцінку дій героїв, які приймали 
участь у розігруванні сюжету (сюжет підготовлений заздалегідь). Вчитель 
об’єднує дітей за лічилкою у малі групи та роздає учням невеликі сюжети 
або комікси (невеликі за об’ємом в яких герої роблять помилки, або 
поводять себе невірно) . Учні за декілька хвилин (5- 7) читають сюжет, 
обирають собі ролі, вигадують діалог, який міг би відбутися між 
головними героями, одягають елементи костюмів і демонструють 
ситуацію у класі.  

https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-2-638.jpg?cb=1398178418
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5. 6. “Мій ідеал” “На кого я хочу бути схожим” “Я на вулиці” В кінці гри учні 
спільно з вчителем обговорюють сюжет та відповідають на питання: хто у 
сюжеті був правий а хто ні, чому так сталося, як було треба вчинити, що 
сказати?  

6. 7. Форма виховної роботи, яка допомагає учням розкрити творчі акторські 
здібності. Вчитель готує ролі, індивідуально із кожним героєм, проводить 
репетиції. Сюжет обирається спільно з учнями. Після проведення гри учні 
разом із вчителем визначають кращі виконання ролей за номінаціями 
“Кращий актор”, “За краще перевтілювання”, “За кращий костюм”, “За 
кращу драматичну гру”.  

7. 8. Форма виховної роботи, яка допомагає учням набувати акторської 
майстерності та проявляти творчість, талант. Вчитель обирає сюжет для 
інсценізації, розподіляє ролі або шляхом жеребкування учні обирають їх 
самі. 1 варіант - вчитель читає слова автора та слова головних героїв, а 
учні імпровізаційно невербально виконують ролі. 2 варіант - вчитель 
читає слова автора, а учні слова героїв.  

8. 9. “Якщо ти погано вчинив”“Про двох братів – Умійка та Невмійка” “Якщо 
твій друг помилився...” Після виконання фрагменту вчитель обговорює 
разом із дітьми сюжет, оцінює поведінку героїв, вчинки. Оцінюється 
ерудиція, творчість, акторська майстерність тощо.  

9. 10. Форма виховної роботи, яка проводиться із метою донесення до 
відома дітей норм і правил спілкування, поведінки в різних життєвих 
ситуаціях, суспільних місцях. Вчитель – обирає тему бесіди та проводить її 
у вигляді гри. Гра проводиться за обраними правилами. Вступна частина 
складається із опису подій. Основна частина складається із питань, 
направлених на аналіз і оцінку поведінки, роз’яснення виховних норм 
тощо.  

10. 11. Форма виховної діяльності, що спрямована на ознайомлення учнів із 
певними навичками, виховними нормами, правилами поведінки на 
протязі мандрівки, яка організується вчителем за обраним маршрутом. 
Вчитель – разом із учнями обирає вид транспорту для подорожі, 
знайомляться із маршрутом, малюють карту маршруту або отримують 
маршрутні листи за підготовленою раніше картою.  

11. 12. Форма виховної роботи для проведення урочистих і святкових подій з 
метою святкування визначної дати, календарного свята, події із життя 
колективу, традиції школи тощо. Обов’язковим є наявність ведучого, 
концертних номерів, ігор, нагородження переможців, вручення 
подарунків, наявність сюрпризного моменту.  

12. 13. Формавиховної роботи, в процесі проведення якої проходить огляд 
подій, повідомлень, зібраних даних, анкетування або інформації про 
якийсь об’єкт чи визначну подію в житті шкільного колективу чи 
суспільства. Обов’язковою умовою є наявність ведучого, від імені якого 

https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-6-638.jpg?cb=1398178418
https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-7-638.jpg?cb=1398178418
https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-8-638.jpg?cb=1398178418
https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-9-638.jpg?cb=1398178418
https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-10-638.jpg?cb=1398178418
https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-11-638.jpg?cb=1398178418
https://image.slidesharecdn.com/random-140422145238-phpapp01/95/-12-638.jpg?cb=1398178418
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йде повідомлення чи рубрик, які можуть проводитися ведучими цих 
рубрик.  

13. 14. Форма організації виховної роботи під час проведення якої учні 
працюють у групі, виконуючи певне завдання, отримане від вчителя. 
Вчитель об’єднує учнів у групи (за кольором або за допомогою дитячої 
лічилки) та за певний час дає можливість виконати невелике практичне 
завдання. Учні готують завдання та презентують свою роботу.  

14. 15. Форма організації колективної або групової виховної роботи, яка 
проходить протягом тривалого часу. Вчитель пропонує учням за темою 
альбому, яку визначають разом, протягом певного часу (тиждень, місяць) 
підібрати матеріал, надаючи дітям корисні поради щодо збору та 
обробки зібраної інформації. Учні протягом визначеного часу збирають 
матеріал.  

15. 16. Форма групової виховної роботи в ході якої учні разом із вчителем 
(або із запрошеними гостями, батьками) відправляються в уявну подорож 
за обраним маршрутом. Вчитель готує наочність та пропонує учням 
попередні завдання. Учні приймають участь в уявній подорожі і 
виступають у ролі слухачів або доповнюють повідомлення вчителя своїми 
підготовленими завданнями, демонструють свої творчі нароби.  

16. 17. Форма колективної виховної роботи в ході якої вчитель за допомогою 
підготовлених ситуацій, малюнків проводить навчання дітей основам 
спілкування та ввічливості. Вчитель готує до загального обговорення 
життєві ситуації, підбирає сюжетні малюнки та пропонує до вивчення 
правила ввічливості, які виносить на спільне обговорення. Учні 
приймають участь у розігруванні ситуацій, разом із вчителем приймають 
рішення про правила поведінки, відповідають на запитання вчителя.  

17. 18. Форма колективної виховної роботи при проведенні якої проходить 
знайомство учнів із якимсь невідомим раніше об’єктом або прикладом чи 
історією із життя реальних або вигаданих героїв. Вчитель веде розповідь 
від 1 або 3 особи, супроводжує розповідь уривками із літературних творів 
чи статтями із газети, журналу. Учні уважно слухають розповідь, задають 
по закінченню запитання або відповідають на питання вчителя.  

18. 19. Форма колективної виховної роботи під час якої відбувається 
знайомство учнів із якимсь новим об’єктом, твором мистецтва. Вчитель 
проводить демонстрацію, надає характеристику об’єкту, поради щодо 
правил користування чи застосування. Учні уважно слухають задають 
запитання, підводять разом із вчителем узагальнення.  

19. 20. Форма колективної або групової виховної діяльності під час якої 
вирішується термінове питання, приймається спільне рішення, надається 
адресна допомога. Вчитель спонукає дітей до проведення термінової 
справи, говорить про її важливість, про значення надання допомоги для 
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окремої людини або групи. Учні приймають спільне рішення про форми 
проведення операції, рейду.  

20. 21. Форма індивідуальної, групової, колективної роботи в ході якої 
створюється якийсь певний майбутній об’єкт або модель. Вчитель задає 
конкретні запитання які стосуються майбутньої моделі, її характеристики, 
особливі якості об’єкту. Завданням роботи є створення моделей за 
зразками. Учні подають пропозиції, а потім за допомогою вчителя 
створюють модель колективно чи в малих групах, презентуючи свої 
моделі.  

21. 22. Форма колективної або масової загальношкільної роботи, в ході 
проведення якої учні разом із вчителем, батьками готують виставки 
творчих робіт, яке може супроводжуватися демонстрацією та їх 
продажем. Вчитель пропонує учням заздалегідь приготувати експонати 
до майбутньої виставки, розповідає основні вимоги щодо оформлення 
виробів. Учні пропонують оригінальну форму для демонстрації виробів, 
оформлення виробів.  

22. 23. Форма групової або колективної виховної роботи у процесі якої учні 
вивчають твори, види, жанри мистецтва або творчість окремого митця. 
Вчитель готує твори мистецтва до демонстрації. Учні уважно слухають, 
роздивляються твір, задають запитання, приймають участь у спільному 
обговоренні, роблять спробу надати власну оцінку твору.  

23. 24. Форма колективного або групового виховного заходу під час якого 
відбувається милування учнів якимсь об’єктом (витвором мистецтва). 
Вчитель готує до проведення заходу твір образотворчого мистецтва або 
наочний виріб мистецтва народного майстра краю, видатного митця, 
фото. Учні роздивляються твір мистецтва, милуються ним, надають власну 
оцінку. Година милування може проходити і у вигляді милування 
вчинками людей, рідних, розповідями про традиції.  

24. 25. Форма організації колективних виховних заходів, пов’язаних із 
спортом. Вчитель готує сценарій спортивного заходу, враховуючи фізичну 
підготовку дітей, рівень їх практичних вмінь та стан здоров’я. Сценарій 
складається із спортивних конкурсів, які мають різноплановий характер. 
Учні об’єднуються у групи, вигадують назву команди, девіз, уважно 
слухають завдання та виконують його.  

25. 26. Форма довготривалої виховної діяльності, яку організує вчитель 
протягом чверті, семестру, року. Вчитель пояснює учням про потребу 
багатьох людей щодо збереження рослинного і тваринного світу, який 
оточує життя. Учні розпочинають свою роботу із заведення журналу або 
щоденника догляду за рослинами (тваринами), фіксують свої 
спостереження, оформлюють результати.  

26. 27. Форма проведення довготривалої виховної роботи, яка допомагає на 
протязі року, або кількох років (1-4 класів) фіксувати визначні події із 
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життя класу (учня, групи друзів). В класі визначають відповідальних за 
ведення літопису, встановлюють дати заповнення і вирішують де, коли, 
хто буде презентувати літопис, або коли буде проводитися його перегляд. 
Всі учні класу приймають участь у заповненні літопису, поданні вчасно 
зібраного матеріалу.  

27. 28. Форма індивідуальної, групової, колективної виховної роботи в ході 
якої учні на протязі певного визначеного часу ведуть зошит за певною 
темою. Вчитель разом із учнями приймають правила ведення 
тематичного зошита: що, коли і як фіксується у зошиті, які узагальнення 
проводяться.  

28. 29. Іноді варто дати учням можливість пошуку цікавої, розважальної 
інформації для допитливих.  

 

 ДОПОВІДЬ  

на педагогічну раду 

«Які форми виховання використовую в своїй роботі з дошкільнятами» 

 

Підготувала: 

вихователь старшої 

 логопедичної групи 

Луданик Н.В. 

 

 

У навчально-виховному процесі використовую такі основні 

форми організації дітей: 

 спеціально-організована навчальна діяльність (заняття); 

 самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, 

ігрова, трудова, дослідницька та ін..); 

 індивідуальна робота; 

 спостереження; 

 свята, розваги, гуртки. 

Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, 

індивідуально. 

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей 

дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів 

програми: 
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 тематичні; 

 комплексні; 

 комбіновані; 

 інтегровані; 

 бінарні; 

 квести; 

 майстер-класи та ін.. 

Елементи навчальної діяльності включаються також до інших 

форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, 

індивідуальна робота, спостереження тощо). 

Відводимо належне місце продуктивним видам  діяльності, в 

яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації 

(малювання, ліплення,конструювання, художня праця), а також 

мовленнєвій, руховій,музичній діяльності. 

Провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність. Гра 

широко використовується у навчально-виховному процесі 

дошкільнят. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-

рольовим, будівельно-конструктивним, іграм-драматизаціям, 

іграм з елементами праці та художньої творчості) та іграм з 

правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі). 

 

 

 

 

6. Вправа «Портрет сучасного класного керівника» 

Завдання:  Перед вами сонце.(Сонце зображене на слайді). Кожен промінь – це 

риса характеру сучасного вчителя. Проміння сонця зігріють вихованців, якщо 

ви назвете ті риси характеру,  які на ваш погляд мають бути в сучасного 

класного керівника. 

         Учителі називають риси характеру класного керівника, який зможе 

стимулювати у вихованців прагнення до саморозвитку , самовдосконалення, 

самореалізації. 

7. Інформаційне повідомлення «Не забувай про здоров’я» Збереження 

духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу 

як чинник соціалізації особистості. 
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Здоров’я – стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а 

не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.  

Наше здоров’я залежить від таких основних чинників(слайд) 

• спадковість - на 20% 

• рівня медицини - на 10% 

• екології – на 20% 

• способу життя – на 50%. 

8. Вправа «Пластиковий стакан» 

Мета: проілюструвати наочно незворотність змін при порушенні здоров’я. 

1. Роздайте кожному  учасникові  пластиковий стаканчик та запропонуйте 

заплющити його.  

2. Наступним кроком запропонуйте відновити стаканчик.  

3. Поговоріть з групою про невідворотність змін. Як видно з експерименту 

відновити первинний вигляд стаканчику неможливо. Проведіть аналогію зі 

здоров’ям людини. Якщо людина втрачає своє здоров’я, то, навіть 

користуючись найсучаснішими методами та засобами медицини, не завжди 

можна відновитися без будь-яких наслідків. 

4.Підведіть групу до висновку, що порушене здоров’я не можливо повністю 

відновити. Завжди потрібно пам’ятати про істину, що збереження здоров’я та 

його профілактика завжди ефективніше, ніж лікування, навіть найсучасне.  

Узагальнення сучасних підходів до розуміння здоров’я можна представити у 

такій інтерпретації. 

Здоров’я – це: 

- довге життя(наповнити життя роками) 

- бути здоровим якомога довше(наповнити роки життям) 

- розвинути свій потенціал(наповнити життя життям) 

    9.Тест «Мандрівка» 

Мета: усвідомити важливі аспекти свого життя.  

Правила проведення: запропонуйте дорослому уявити, як вони мандрують по 

уявному маршруту. Відповіді бажано записати. 

1.  Ти йдеш по лісу. Який цей ліс? Яка погода? З ким ти? 

2. Ти виходиш на галявину та бачиш джерельце. Яке воно? Ти до нього 

відійдеш? Будеш пити з нього? 

3.  Раптом  на галявину вискакує звір. Який він? Що він робить? А що робиш 

ти? 

4. Ти йдеш далі. По дорозі потрапляєш на берег річки. Яка вона? Ти будеш 

перебиратись на інший берег, чи залишишся на цьому березі? Якщо будеш 

перебиратись, то яким чином? 
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5. Ти опинився на другій стороні( або залишився на цій) та натрапив на 

будинок. Який цей будинок? 

6. Ти заходиш до будинку. Подивись навколо та розкажи про нього. В яку ти 

кімнату зайшов спочатку? Які ще є кімнати? Ти підеш в підвал, на горище? 

Розкажи про них. Що там лежить або хто там живе? 

7. Ти виходиш з дому з іншої сторони та йдеш по стежці. Попереду  тебе – 

паркан. Ти намагатимешся потрапити на іншу сторону? Якщо так, то яким 

чином? 

8. Ти довго йшов і на кінець потрапив на берег моря. Над морем літають чайки. 

Далеко вони чи близько? Як вони себе поводять? 

9.  В морі ти бачиш корабель. Який він? Як далеко від берега? Ти будеш до 

нього добиратись? 

 

Інтерпретація символів: 

- Ліс. Символізує те, як людина сприймає саме життя та свій рух по ньому. 

Зверніть увагу на сам ліс – наскільки людині комфортно в ньому, світло, цікаво. 

- Джерельце. Це сприйняття всього нового, що приносить нам життя. 

Якщо людина бачить брудне джерело, то більш за все вона не звикла чекати від 

життя радості та милості... 

- Звір. Це те, як людина бачить інших людей. Хто першим іде на контакт – 

людина чи тварина? Чи вони ігнорують одне одного? Так ви зможете 

проаналізувати стосунки між людиною та соціумом. 

- Річка і паркан. Це символи перешкод. Як людина їх сприймає? Чи хоче 

їх здолати або буде здаватися, зупиниться на місці?  

- Будинок. Це символ сім’ї. Який цей будинок: чистий, затишний чи 

брудний, захаращений?  Важливо, на яку деталь людина звертає увагу – дах з 

дірками, відкриті чи закриті вхідні двері. Якщо при описі кімнат якась кімната 

не згадується взагалі, це значить, що якась сфера життя чи якась людина 

підсвідомо ігнорується.  

- Горище – це знання, навички та вміння. Добре, коли воно  уявляється 

акуратним, де все розкладено по полицям. Або там живуть веселі коти або 

добрі птахи – це свідчить про розвиток уяви та фантазії. Якщо горище 

захаращене, то це свідчить про наявність “сміття” в голові. -   -  

- Підвал – це підсвідомість. Якщо людина залюбки “лізе” у підвал і з 

задоволенням там знаходиться -  то, більш за все,  підсвідомі страхи її не дуже 

тривожать. 

- Чайки на морі. Це родичі. Подивіться, яка в них поведінка, де вони. 

- Корабель. Це заповітна мрія. Якщо ви його бачите ясно та чітко – це 

означає, що ви знаєте, чого хочете. А якщо корабель розбитий, то це явна 
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ознака розчарування. Ще гірше, якщо людина говорить про корабель із сумом 

або відразу описує перешкоди – немає човна, щоб добратися, немає бажання до 

нього плисти і т. ін. – це говорить про те, що людина   не вірить у власні сили. 

Підсумкова частина 

 

Проект рішення педради 

1. Здійснювати процес соціалізації дітей шляхом: 

1.1.Гуманізації освітнього процесу, створення сприятливого морально-

психологічного клімату в колективі. 

1.2. Створення кожній дитині ситуації успіху, де б вона  змогла 

себе  реалізувати як особистість. 

1.3.Підвищення потреб  у  вихованні, дбайливого ставлення до історії, культури 

і традицій народу. 

1.4.    Корекції дитячих комплексів; 

1.5.Розширення виховного простору на основі зв’язків із соціальним 

середовищем. 

1.6.Виховання моральної стійкості  вихованців до впливу негативних факторів 

соціального середовища. 

1.7. Використовувати інноваційні форми організації освітнього процесу для 

активізації діяльності учнів. 

 

                                                                Постійно. ЗДНВР, класні керівники 

2.Заступнику директора з навчальної – виховної  роботи : 

2.1.Провести тренінг для вчителів «Створення ситуації успіху» 

                                                                 Січень 2021р. 

3. Соціальному  педагогу закладу: 

3.1. Провести діагностичні дослідження із вивчення освітніх та соціальних 

проблем учнів та їх батьків з метою розвитку творчої соціально – орієнтованої 

особистості. 

                                                                     Січень 2021р. 

3.2. Проводити індивідуальні консультації для учнів і батьків із проблемних 

питань сучасної  соціалізації.                     Постійно. 

4.Бібліотекарю створити інформаційний банк літератури  для учнів з питання 

«Я і соціум». 

                                                    До 01.01.2021р. 

 

                                                          Протягом року 

6. Класним керівникам: 
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6.1. Постійно здійснювати системний соціально – педагогічний супровід класу. 

                                                                     Постійно. 

6.2. Провести дослідження учнів та їх батьків із освітніх та соціально – 

культурних проблем. 

                                                                     До 25.05.21р. 

6.3. Активізувати позашкільну виховну роботу  з метою забезпечення успішної 

самореалізації та закріплення навичок соціалізації. 

                                                                       Протягом року. 

 


