


Керівник проекту: 

 КОВАЛЬ СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА, методист з 

виховної роботи міського методичного кабінету 

департаменту освіти Вінницької міської ради 



      Панасюк Леся Петрівна, 

 керівник методичного об’єднання 

 класних керівників 1 – 4 класів 

 НВК: ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназії №2  

Вінницької міської ради,  

вчитель вищої категорії –керівник групи 

 

Коваль Олена Леонідівна, 
керівник методичного об’єднання 

класних керівників 

1 – 4 класів комунального закладу “ СЗШ І 

ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

№25 ВМР”, 

вчитель вищої категорії, старший 

вчитель.   



Слизькоуха Віра Андріївна, 

керівник методичного об’єднання класних керівників 

1 – 4 класів ЗШ І – ІІІ ступенів № 15  

Вінницької міської ради, 

вчитель вищої категорії, старший вчитель.      

 

 

 

 

                                                       

                                 Коцюбняк  Наталя Павлівна,  

                                                    керівник методичного об’єднання класних керівників 

                                                     1 – 4 класів ЗШ І – ІІІ ступенів №5, 

                                                     Вінницької міської ради, 

                                                     вчитель вищої категорії.       

 

 

 

                                                             

                                              



  Паламарчук Тетяна  Дмитрівна, 

керівник методичного об’єднання 

 класних керівників                                                            

1 – 4 класів ЗШ І – ІІІ ступенів №35  

Вінницької міської ради, 

вчитель вищої категорії, вчитель - методист 

 

 

 

                               Козак  Тетяна Миколаївна, 

                               керівник методичного об’єднання  

                                                     класних керівників 

                                                     1 – 4 класів ЗШ І – ІІІ ступенів № 18 

                                                     Вінницької міської ради, 

                                                     вчитель вищої категорії, вчитель - методист  

 



У щасливій родині 

людські почуття – 

найбільша цінність. 



Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей. 



Погіршення демографічної ситуації через 

соціальну й економічну кризи. 

Втрата цінності родини як соціального 

інституту розвитку особистості. 

Усвідомлення ролі родини у розвитку 

підростаючого покоління. 

Формування моделі майбутнього життя 

на основі міцних родинних стосунків. 



Виховання здорової життєрадісної 

дитини в повноцінній родині; 

Формування світоглядних орієнтацій 

підростаючого покоління; 

Формування особистості, яка 

усвідомлює свою належність до роду, 

етносу, краю, держави. 



Створення сприятливої атмосфери в 

класній родині для успішного навчання і 

виховання. 

Урізноманітнення роботи з батьками по 

даному питанню. 

Результативність роботи батьківських 

всеобучів. 

  Позитивні результати анкетувань дітей 

та батьків. 

Розвиток доброзичливих відношень у 

родинному колі. 



Підсумком роботи творчої групи 

буде видання методичного 

посібника, для класних 

керівників 1 – 4 класів 

“Виховання ціннісного 

ставлення до сім’ї, родини, 

суспільства.” 



 Вступ. 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, 

людей. 

 З досвіду роботи. 

 Рекомендації класним керівникам. 

 Робота з батьками (тематика зборів, анкети для 

батьків). 

Сценарії родинних свят. 

Презентації, фільми. 

                                         


