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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 найбіль-творить найбіль-
ше багатство сус-ше багатство сус-
пільства пільства ––  люди-люди-

нуну…… 
В.О.Сухомлинський 

Класний керівник - найближчий і безпосередній вихователь і наста-
вник учнів. Він організовує і спрямовує виховний процес у групі 
об'єднує виховні зусилля вчителя, батьків і суспільства, відповідає 
за організацію виховної роботи в групі. У діяльності класного керів-
ника органічно поєднуються ідейно-виховна, організаційна та адмі-
ністративні функції. Класний керівник дбає про всебічний розвиток 
дітей, про колективізм, працелюбність, вихованні, про підвищення 
якості знань зміцненні дисципліни і порядку в групі. Основне в дія-
льності класного керівника - виховання учнів і згуртування їх в дру-
жній колектив. Звичайно, в центрі його уваги стоять питання навча-
льної роботи, підвищення рівня знань. Але до їх вирішення він під-
ходить перш за все як вихователь. Він допомагає вчителям у підви-
щенні якості навчання. Найважливішими методами вивчення вихо-
ванців є: систематичне щоденне спостереження за діяльністю і по-
ведінкою учнів у процесі навчання і позаурочний час; індивідуальні 
й групові діагностичні бесіди. 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxu3JlsTKAhWBWRQKHYMsDy4QjRwICTAA&url=http%3A%2F%2Fliskovaaa.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page_29.html&psig=AFQjCNF1WpQGBn3PtbhcoK0Il1HstkK6WQ&ust=1453784271399509
http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Організація
http://ua-referat.com/Колектив
http://ua-referat.com/Колектив
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В. Сухомлинський: 
"Людина з дитинства 
повинна пізнавати ін-
шу людину - її думки, 
почуття, найтонші та 
найскладніші порухи 
душі, прагнення, пори-
вання...”  

 

Шлях 
України у щасливе 
майбутнє пролягає 
через виховання. 
Виховання у житті 
людей – первинне і 
головне, усе інше – 
його наслідки.  

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxu3JlsTKAhWBWRQKHYMsDy4QjRwICTAA&url=http%3A%2F%2Fliskovaaa.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page_29.html&psig=AFQjCNF1WpQGBn3PtbhcoK0Il1HstkK6WQ&ust=1453784271399509
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ЖИВ МУДРЕЦЬ, ЯКИЙ 
ЗНАВ УСЕ НА СВІТІ.  
ОСЬ  ОДНА ЛЮДИНА І 
ЗАХОТІЛА ДОВЕСТИ, 
ЩО ВІН НЕ ВСЕ ЗНАЄ. 
ЗАТИСНУВШИ У ДО-
ЛОНЯХ МЕТЕЛИКА, 
ВОНА ЗАПИТАЛА: 
- СКАЖИ, МУДРЕЦЬ, 
ЯКИЙ МЕТЕЛИК У 
МЕНЕ В РУКАХ - 
МЕРТВИЙ ЧИ ЖИ-
ВИЙ? 

А САМА ДУМАЄ: 
"СКАЖЕ ЖИВИЙ - Я 
МЕТЕЛИКА УМЕРТВ-
ЛЮ, СКАЖЕ МЕРТВИЙ 
- ВИПУЩУ". 
МУДРЕЦЬ, ПОДУМАВ-
ШИ, ВІДПОВІВ: 
- УСЕ У  ТВОЇХ РУКАХ,  
ЛЮДИНО.  
 

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ 
роботи класного керівника 

з колективом групи щодо профілактики відхилень у поведін-
ці учнів 

 
Вивчення рівня розвитку групи, стану успішності та  дисцип-

ліни. 
Вивчення взаємовідносин учнів між собою, з педагогам та 

батьками.  
Вивчення громадської думки, настроїв та традицій класного 

колективу. 
Вивчення ступеня впливу на учнів неформальних лідерів та мік-

рогруп. 
Вивчення ступеня впливу на учнів формального активу групи. 
Вивчення індивідуальних психологічних якостей "важких" учнів. 
Анкетування учнів на теми "Ваша група", "Ви і Ваші педагоги", 

"Ви і Ваші батьки". 
Анкетування учнів з відхиленнями у поведінці на тему "Важкий 

підліток". 
Класні збори на тему "Морально-психологічний клімат у колекти-

ві та шляхи його оздоровлення" (за матеріалами анкетування). 
Збори учнів з батьками, педагогами на тему "Наші взаємини та 

їх вплив на успішність і поведінку учнів" (за матеріалами анке-
тування). 

Засідання активу групи на тему "Про роль активу групи в про-
філактиці відхилень у поведінці учнів". 

Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літера-
турних і тематичних вечорів, дискусій та ін), спрямованих на 
формування в учнів рис загальнолюдської моралі. 

Проведення індивідуальної профілактичної роботи з учнями, що 
мають відхилення у поведінці, з неформальними лідерами та 
членами мікрогруп. 

Талант в дитині кожній, як зернятко, 

Знайдіть його і дайте прорости. 

Дар той у неї від матусі й татка, 

А ми вже мусимо його знайти! 

Він колосом могутнім в простір злине, 

Порадує усіх і збагатить. 

Або ж ще при корінні згине 

І згуби тої вам вже не простить... 

Знайдіть його і людям подаруйте, 

Допоможіть пробитися на світ. 

Усіх отим талантом зачаруйте 

Сьогодні, завтра, через сотню літ...  

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxu3JlsTKAhWBWRQKHYMsDy4QjRwICTAA&url=http%3A%2F%2Fliskovaaa.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page_29.html&psig=AFQjCNF1WpQGBn3PtbhcoK0Il1HstkK6WQ&ust=1453784271399509

