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Класний керівник − 
педагог, який займа-
ється організацією. 
координацією та про-
веденням позакласної 
виховної роботи. 

 Класний керівник — це 
педагогічний працівник, 
який здійснює педагогічну 
діяльність з колективом 
учнів класу, навчальної 
групи професійно-
технічного навчального за-
кладу, окремими учнями, 
їхніми батьками, організа-
цію і проведення позауро-
чної та культурно-масової 
роботи, сприяє взаємодії 
учасників навчально-
виховного процесу у ство-
ренні належних умов для 
виконання завдань навчан-
ня й виховання, самореалі-
зації та розвитку учнів, 
їхнього соціального захис-
ту.  

Класний керівник Класний керівник 
творить найбільше творить найбільше 
багатство суспіль-багатство суспіль-

ства ства ––  людинулюдину…… 
В.О.Сухомлинський 

Виховуючи окрему 
особистість, ми               
повинні думати про 
виховання всього             

колективу                                          
А.С.Макаренко 

 

Головним і найважливішим завданням класного 

керівника є сприяння формування особистості учня, 
розвитку його задатків, можливостей, здібностей і 
талантів, а також його соціалізації, залучення до 
сфери суспільно-соціальних відносин. 
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Класний керівник - скульптор дитячих душ  

М. А. Прокоф'єв 
писав: «Класний 
керівник першим мо-
же розгледіти народ-
ження симптомів не-
безпечних відхилень і 
першим повинен всту-
пити у боротьбу з 
ними, не дати розви-
нутися хворобі, він 
скульптор людських 
характерів». 
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Класний керівник - скульптор дитячих душ  

 

Організація роботи 
 класного керівника  
 

Головним завданням класного керівника навчальної групи в училищі 
вбачається  створення цілої системи виховної роботи, що сприяла 
б  формуванню, розвитку, та поглибленню людських, духовних та 
моральних  цінностей, переконань, норм поведінки та реалізації 
особистості учня-вихованця, розвитку його творчих здібностей. 
Крім того, необхідно приділяти не менше уваги розвитку колекти-
візму, створенню умов для виявлення і збагачення внутрішніх якос-
тей,  нахилів та здібностей учнів. 

Щоб робота класного керівника була плідною він повинен для учнів 
стати наставником, радником,  психологом, людиною якій можна 
довірити найпотаємніші сторони своєї душі та життя.   

        Завдання  вчителя – відкрити, захопити  і  спрямувати  кожно-
го  учня  на  цікавий, змістовний  особистісно  і  суспільно  корис-
ний  шлях  самовдосконалення. 
Виховання  - процес  безперервний. Нагромадження  нових  знань, змі-
на  або  зміцнення  поглядів, переконань, звичок  відбувається  постій-
но. 
Виховання учня   - це  грамотно організований процес побудований на 

життєвому  досвіді, що враховує вимоги суспільства, його історію, 
сьогодення та майбутнє. І  саме тому учню необхідно розвива-
ти  його  сили, якості та  здібності. Важливо переконати  йо-
го  в  тому, що  всі  чесноти, як  і  недоліки, залежать  від  нього. 
Від  його  рівня  свідомості  і вміння  будувати життя. Щоб  розкри-
ти  учня, потрібно  організувати  його  діяльність  у  колективі. 

Основне призначення класного керівництва зумовлене сучасним за-
вданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний роз-
виток кожного учня, збереження його неповторності, розкриття йо-
го потенційних талантів та   створення умов для нормального духо-
вного, розумового  та  фізичного  вдосконалення. 

 Класний  керівник – це  людина  творча,  як будь – який  дослідник, 
він  створює  свою творчу  лабораторію, яка  допомагає  йому  по-
будувати  виховний  процес  захоплюючим.  

Звичайно, перш  ніж  будувати  свою систему  роботи  по  формуван-
ню  творчої  особистості  учня, необхідно  вивчити  його  індивідуа-
льні і  особистісні  якості,  інтереси  і  нахили.  
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Класний керівник - скульптор дитячих душ  

Не можна: 

1. Постійно критикувати 
дитину, бо вона незлюбить 
вас та інших людей.  
2. Часто насміхатись над 
дитиною, бо вона стане 
замкнутою.  
3. Постійно дорікати дити-
ні, бо в неї з'явиться почут-
тя безпідставної провини.  
4. Постійно сварити дити-
ну, бо вона стане агресив-
ною.  
5. Лаятися, вживати неце-
нзурні слова. 

Необхідно: 

1. Підбадьорювати ди-
тину, тоді вона буде 
впевненою в собі.  
2. Хвалити дитину, тоді 
вона намагатиметься 
стати кращою.  
3. Поводитись з дити-
ною чесно і справедли-
во, і вона намагати-
меться бути справедли-
вою.  
4. Створювати умови, 
щоб дитина почувала 
себе у безпеці, тоді во-
на вчитиметься вірити у 
людей.  
5. Постійно підтримува-
ти дитину, заохочувати і 
розуміти, тоді вона буде 
любитиі поважати ін-
ших. 

 

 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ БЕСІДИ, ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТ-

НИХ ВІДНОСИН З ПІДЛІТКАМИ. 
Спокійний, доброзичливий тон. 
Починати розмову на нейтральну тему, ставлячи 

запитання таким чином, щоб підліток, відпові-
дав "Так", "Згоден". 

Порушити розмову на потрібну тему, як би випад-
ково, обговорити те що трапилось, підкресли-
вши, що минулого не зміниш, а майбутнє по-
переду  - воно в твоїх руках. 

Коректно висловити співчуття з приводу ситуації, 
що склалася. 

Знайти можливість поділитись чим-небудь дуже 
особистим - це зближує. 

Виразити, не пов'язуючи, можливість допомогти, 
якщо потрібно. 

Ні в якому разі не зійти на нотацію осудження. 
Знайти можливість порадитись з підлітком з 

якого-небудь питання і уважно, серйозно ви-
слухати пораду та навіть погодитись. 

При  повторній  бесіді  поступово  перейти  на  
«Ми». Ми  зробимо,  ми подивимось, ми поду-
маємо разом. 

 Намагайтесь не розтягувати перші бесіда з під-
літком, не нав'язуйте йому себе, зробіть так, 
щоб він чекав наступної зустрічі. 

 Не спішіть виконувати його прохання і доручення 
(підлітки намагаються з нашої зустрічі знайти 
вигоду, вони нерідко вимагателі. 

 При учнях ніколи нічого не записувати, а після    
зустрічі заповніть щоденник психолого-
педагогічних спостережень. 
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