
*Вітаю Вас… 



 

 

 

 

 

Проблема, над якою працює методичне об'єднання вихователів 

гімназії: морально-духовний розвиток та соціалізація особистості 

через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору 

в рамках впровадження інноваційної моделі відкритої соціально-

педагогічної системи «Школа майбутнього» 



МО вихователів протягом навчального року впроваджує 

розбудову системи виховної роботи «7 скрижалей», в якій 

одним із напрямків, над яким працює вихователь Миценко 

М.Є., є скрижаль «Поважаю чуже Я, як своє». 

Його метою є спрямувати процес виховання школяра на: 

- Прищеплення і розвиток моральних почуттів; 

- Формування міцних переконань і потреби поводити себе  

згідно з моральними нормами, прийнятими у суспільстві; 

- Виховання патріотизму, колективізму, свідомої 

дисципліни та організованості, громадської та соціальної 

відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків 

людей, до порушників норм і правил культурної поведінки 

 



*Скрижаль «Поважаю 

чуже Я, як своє» 



*Морально-етичні бесіди: 

* „Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе”,  

* „Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей”. 

* „Моральний ідеал і його місце в житті людини”,  

* „Моральні якості, особливості їх вияву у різних сферах діяльності людини”,  

* „Духовні скарби народу. Найстрашніші втрати – духовні”,  

* „Про віру, культуру, освіту”,  

* „Моральні основи взаємин юнаків і дівчат”, 

* „У кого немає в душі минулого, у того не можу бути майбутнього”,  

* „Три горя є в людини: старість, смерть і погані діти”,  

* „Естетика поведінки та етикет”,  

* „Толерантне ставлення до всіх націй і народностей”, Загальнолюдські цінності: 

осмислення вічних істин”,  

* „Мир та злагода – головна умова існування землі і людства”,  

* „Моральні ідеали і їх місце в нашому житті”,  

* „Людина та її доля”, 

 



* Години спілкування:  

* “Права дитини на папері та в 

житті”,  

* „Дружба віддана не зламається”,  

* „Закон і ми”, 

*  „Вбережи себе”,  

* „Десять заповідей людяності”,  

* „Золоте правило людяності”, 

* “Як сподобатися людям” 

* “Маленька людина та великий 

світ”;  

* “Як сподобатися людям?”;  

* “Різні люди – різні погляди”;  

* “Тлумачний словник ввічливих 

слів”;  

* “Добро – це коло, всередині якого 

є краса”,  

 

* “Для мами завжди ласкаві слова”,  

* “Слово не горобець, вилетить – не 
впіймаєш”,  

* “Хочеш мати друга – навчись 
другом бути”. 

* „Людей я буду любити, добро й 
милосердя чинити”,  

*  „Я зичу Вам доброго дня!”,  

*  „Людина починається з добра”. 

*  „Що означає бути Людиною?”,  

*  „Собори наших душ”,  

*  „Що таке людське серце?”, 

*  „Твій справжній друг – хто він?”,  

*  „Чи вміємо ми бути вдячними?”,  

*  „Ти живеш серед людей”,  

*  „Будувати життя, чи 
пристосовуватись до обставин?”  
 



*Тренінги:  

*  “Спілкуємося та діємо”;  

*  “Вчимося правильно спілкуватися”.  

*  “Знову познайомимося”,  

*  “Мистецтво дарувати” 

*  “Як стати лідером”,  

*  “Допоможи невпевненому в собі 

 



Зустрічі 

 

 

* “Від учня до керівника”,  

* “Я був колись дитиною”.  

 

Акції 
 

* «Милосердя» допомога одиноким 
людям, інвалідам;  

* «Милосердя» концерт для учнів 
шкіл – інтернатів, дитячих 
будинків).  

* “Даруймо книгу”,  

* “Моя іграшка – тобі” (допомога 
дітям з багатодітних та 
малозабезпечених родин, дітям у 
дитячі садочки, інтернати). 

 

* Зв'язки з громадськістю 





Ми прийшли до 5 - го класу... 





Сіли ми за парти нашого нового класу, ... 







Намагалися старанно вчитись... 



... і гарно писати. 







Взяли участь у "Осінніх барвах"... 





Обирали президента, 



Також нам сподобався Новий Рік 







дочекалися, і останнього дзвоника, і кінця практики) 



Дуже любимо з класом гуляти, 







Зараз ми у 7- ому класі.                                               7 клас - це ЗОЛОТА СЕРЕДИНА 



Ми думали, що далі? А далі... 





Бували й поразки... 







* Творчим надбанням вихователя є розробка 

програми курсу за вибором «Європейський 

етикет»  

Експериментальна програма курсу 

«Європейський етикет» 

для учнів 6 класів 

Програма розроблена 

Кіровоградська гімназія нових технологій навчання 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Укладач:   М.Є. Миценко 

Рецензенти:    В.І. Миценко – кандидат  педагогічних наук, доцент,  

 член-кореспондент Академії економічних наук України   

                         Н.В. Стежко – кандидат економічних наук, член-
кореспондент Академії економічних наук України  

                          Л.С. Краснова – директор Кіровоградської гімназії 
нових технологій навчання, заслужений вчитель України 

  



• Основною метою викладання дисципліни «Європейський етикет» 

– є створення умов для формування моральних цінностей і 

орієнтирів особистості, культури поведінки. Надати учням знання з 

європейського етикету, підготовити їх до культурного рівня, щоб 

вони були здатні надати відносинам цивілізований характер в 

умовах сучасності. 

• Сучасна ділова людина повинна мати внутрішню та зовнішню 

красу. Етикет є проявом зовнішньої краси людини, а внутрішню 

красу проявляє етика. У сучасному діловому світі багато уваги 

приділяється іміджу ділових людей, правил поведінки за столом, на 

зустрічах, вмінню одягатися та достойно представляти свою 

компанію на національному та міжнародному рівнях. 

• Формування європейських відносин в Україні вимагає від сучасної 

молоді знань не тільки професійних, але й питань етики 

підприємництва, ділового стиля і етикету у своїй поведінці по 

відношенню до підлеглих, клієнтів, конкурентів.  

• У багатьох закордонних фірмах виробничі відносини будуються 

виходячи з нової концепції відповідно до якої і керівник і члени 

виробничого колективу відповідають разом за справи фірми, тому 

кожний працівник вивчає європейський етикет ділового 

спілкування, які передбачені кодексом компанії.  



            Зміст курсу «Європейський етикет» є доступним і 

розрахований на засвоєння його кожною дитиною. Основним 

завданням учителя є надати знанням і умінням практичної 

спрямованості. Побачити їх відбиток у позитивних проявах моральної 

поведінки учнів. 

            Зміст курсу допоможе учню не тільки оволодіти основними 

положеннями європейського етикету, але і ознайомитися з 

національними особливостями ділового спілкування і етикету, 

прийнятого в інших країнах. 

            Цей курс передбачає певні особливості організації навчально-

виховного процесу. На уроках вчитель може  використовувати  

інтерактивні технології. Актуальним є також бесіда, тестування, 

практичні заняття, моделювання та розв’язування ситуацій, цікавих 

фактів з історії та сьогодення. 

            Задачею курсу “Європейський етикет” є надання учням 

основних положень етики та правил ділового етикету, уміння вести 

ділові зустрічі та  участь у них, вести ділову кореспонденцію та 

розробляти ділові угоди, вести переговори по телефону, враховуючи 

особливості культури та традиції у різних країнах світу. 



*Дякую за увагу!!! 

Марина Євгенівна Миценко 


