
Система роботи класного керівника  

по формуванню в учнів культури поведінки  

та спілкування 

 

 
 Вийшовши з дому, прийшовши до навчального закладу, знаходячись в 

загальних місцях, транспорті, вступивши в контакт з людьми, людина 

проявляє себе на відповідному рівні культури. Таким чином виробляються 

хороші манери, етикет. 

 Щоб виховання культури поведінки здійснювалось успішно, потрібно 

збудити у здобувачів освіти прагнення до виконання норм і правил етикету, до 

постійного їх додержання у повсякденному житті. 

 Класний керівник повинен розуміти, що необхідно  створювати умови, 

які забезпечують ефективність організаційної роботи по вихованню культури 

поведінки: забезпечення безперервності, цілісності, спадковості в роботі по 

формуванню культури поведінки, цілеспрямованості розвитку готовності учня 

до сприйняття дій щодо виховання в ньому культури поведінки, 

відповідного психолого-педагогічного супроводження процесу виховання 

культури поведінки, урахування сутності  характеристик виховання культури 

поведінки. 

 Коли вправляння в позитивних способах поведінки обмежується лише 

виховними годинами, це мало що дає. Тільки систематичне підкріплення, 

періодичне нагадування способів позитивної дії в навчальному закладі і за 

його межами, сприяє закріпленню набутих навичок. З цього погляду великі 

можливості дає організація повсякденної поведінки здобувачів освіти під час 

чергування, перерв, в їдальні. Слід час від часу нагадувати учням засвоєнні 

правила, контролювати їх додержання під час екскурсії, походів у кінотеатри, 

закріплювати моральні навички під час інших позакласних виховних заходів. 

 До виховання культури поведінки здобувачів освіти важливо залучати 

батьків, які повинні спрямовувати свої зусилля на закріплення набутих у 

навчальному закладі етичних умінь і навичок, насамперед, у сфері спілкування 

Культура - це виховання. А виховання - це сформована свідомість і культура 

спілкування, поведінки, вчинку. У процесі формування особистості особливе 

значення має і виховання етичної культури, як досвід норми взаємодії між 

людьми, виражений моральними правилами співжиття. Етична 

культура  розглядається як образ життя, який орієнтує дітей на моральні 

цінності. 



і взаємин з рідними, на організацію праці і відпочинку, виконання режиму дня, 

додержання особистої гігієни. 

Методи: 

 Потреба оволодівати навичками культурної поведінки виникає у 

здобувачів освіти під впливом цікавих для них форм організації 

навчання, ведення в практичні заняття елементів гри і театралізації. Так, 

наочніше і дохідливіше показати зразки позитивних або негативних дій 

можна за допомогою інсценівок, оповідань, віршів і казок. Під час 

показу та обговорення інсценівок увагу підлітків звертають на моральні 

риси героїв твору, що криються за їхніми вчинками, детально 

розкривають елементи, з яких складається етична дія (культурні манери, 

міміка, жести, тон, привітність, охайність тощо). 

 Цікава для учнів робота – самостійне складання сюжетів на задані теми, 

програвання їх і підготовка відповідного коментарю. 

 Потреба оволодівати навичками культурної поведінки виникає у 

здобувачів освіти під впливом цікавих для них форм організації 

навчання, ведення в практичні заняття елементів гри і театралізації. Так, 

наочніше і дохідливіше показати зразки позитивних або негативних дій 

можна за допомогою інсценівок, оповідань, віршів і казок. Під час 

показу та обговорення інсценівок увагу підлітків звертають на моральні 

риси героїв твору, що криються за їхніми вчинками, детально 

розкривають елементи, з яких складається етична дія (культурні манери, 

міміка, жести, тон, привітність, охайність тощо). 

 Цікава для учнів робота – самостійне складання сюжетів на задані теми, 

програвання їх і підготовка відповідного коментарю. 

 Важливий засіб виховання культурних звичок здобувачів освіти у 

процесі суспільно корисної роботи – доручення. Воно конкретизує 

обов’язки перед колективом, збагачує індивідуальний моральний 

досвід, спонукає вихованців до прояву кращих моральних якостей – 

відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, чуйності. 

 У виховній практиці постійно здійснюється не тільки зв’язок, а й 

взаємний перехід від одного методу до іншого, має місце їх нерозривна 

єдність. 

 Отже,  ефективність виховання культури поведінки та спілкування 

багато в чому залежить від доцільного поєднання різних форм. Так, 

класний керівних веде значну індивідуальну роботу з учнями щодо 

формування й корегування культури їх поведінки, поєднуючи її з 

груповими формами, такими як консультації, виховні години, години 

спілкування і ін., в ході яких закріплюються уміння й навички культури 



міжособистісного спілкування, мотиви правильної поведінки, оцінне 

ставлення до неї. 

У культурі поведінки органічно злиті  культура спілкування, культура 

зовнішності, побутова культура, велике місце посідає культура мови, 

уміння брати участь в полеміці, дискусії. Учні потребують розкриття 

глибокого внутрішнього змісту культури поведінки, розуміння того, що 

слідування  звичаям свідчить про увагу до людей, традицій, інакше вони 

будуть бачити в них пусті умовності. Стиль поведінки учня складається в 

значній мірі під впливом  суспільної думки. 

 На мою думку, виховання культури поведінки – одна з актуальних 

проблем морального виховання, яке в сучасних умовах набуває дедалі 

більшого соціального значення. Культура поведінки є виявом загальної 

культури людини у її діях, вчинках, ставленні до інших людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


