
 

Навчися спочатку добрим звичаям, а потім мудрості,  

бо без першої важко навчитися останньої.  

Сенека 



 Цілеспрямована, систематична робота з 
формування в учнів навичок і звичок культурної 
поведінки починається з приходом дітей у школу.  

 
У зв'язку з цим саме в початкових класах 
закладаються основи охайності, ввічливості, точності, 
прищеплюються гарні манери, уміння культурно 
поводитися в школі, вдома, на вулиці і в громадських 
місцях.  



Напрямки  культурної 

поведінки учнів 

Загальні правила       

 Культура 

зовнішнього вигляду 

Культура поведінки і 

спілкування в побуті 

Ω Ввічливість 
ΩПунктуальність 
Ω Обов'язковість 

Ω Культура спілкування 
хлопчиків і дівчаток 

Ω Культура мовлення 

Ω Поведінка на вулиці, у 
громадських місцях і транспорті 

Ω Правила гостинності 
Ω Правила поведінки в 
незнайомій обстановці 



  

Норми поведінки людини в суспільстві - це досить 
багатогранне поняття, що відображає форми взаємодії 
особистості з навколишнім її світом. Включає в себе 
формування моральних якостей та здатність жити згідно 
з принципами, нормами та правилами моралі, коли 
моральні переконання втілюються в реальних справах і 
вчинках.  

 



Велике значення в регуляції поведінки дитини 
відіграють правила. Ознайомлення з правилами 
служить засобом формування слухняності і 
дисциплінованості, доброзичливих відносин, 
культури поведінки в суспільстві. У той же час на 
практиці виявляється, що другий аспект «Я знаю» і 
реальну поведінку розходяться, що свідчить про 
формальне засвоєнні правил поведінки в суспільстві. 



 

 



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. 
 



 

Стиль поведінки учня складається в 
значній мірі під впливом  суспільної 

думки. 

 



Ефективність в формуванні в унів уявлень про 
норми та правила поведінки  проходить успішно, 

якщо батьки і школа знаходять спільну мову, 
здійснюють однакові вимоги до поведінки дітей.  

 
 К. Д. Ушинський зазначав, що «вплив особистості 

вихователя на молоду душу становить ту виховну 
силу, яку не можна замінити не підручник, ні 
моральними сентенціями, ні системою покарань і 
заохочень.»  

 А.С.Макаренко говорив, що дітей і молодь виховує 
все : люди, речі, явища, але насамперед і найбільше 
виховують люди. З них на першому місці 
знаходяться батьки, які постійно впливають своєю 
поведінкою і моральним обличчям. 



1. Автоматичні - це дії, в основі яких закладені 
вроджені та набуті рефлекси і навички, які не 
потребують уявного усвідомлення і виконувані 
інерційно. До них відносяться вміння жувати, 
дихати, ходити вертикально, читати, говорити 
рідною мовою.  

2.  Свідомі - це більш складні дії або їх сукупність, що 
вимагають використання інтелектуальних 
можливостей людини 

 
 

 
 

 
 





Засоби формування в учнів уявлень про 

поведінку в суспільстві, на уроках та в 

позаурочний час, через: 

 Програвання ситуацій, рольові ігри, бесіди, 

диспут 

 Вправи 

 Рольові ігри 

 Тематичні класні години 

 Інструктажі, вікторини. 

 
Саме ці засоби дозволяють формувати, розвивати в учнів 

уміння та уявлення правильної поведінки в суспільстві. 
 



У вихованні культури поведінки школяра головне 

завдання педагога: добитися не автоматичного 

виконання правил поведінки, а розвитку 

активності і свідомості учня, щоб культура 

поведінки, її навички стали частиною характеру, 

потребою особистості. Знання повинні перейти в 

переконання - глибоке усвідомлення саме такого, а 

не іншого типу поведінки.  



Такі психологічні зміни можуть викликати в 
учня сильні почуття. Для цього педагогу 
необхідно добре знати вихованця, щоб 
вплинути на головне почуття (радість, смуток, 
сором, гнів тощо), під впливом якого він по-
новому оцінюватиме себе, усвідомить 
необхідність поводитись інакше. 



Як точно помітив великий педагог В.О.Сухомлинський, 

що "вчительська професія - це людинознавство, 

постійне, що не припиняється проникнення в складний 

духовний світ людини. Чудова риса - постійно 

відкривати в людині нове, дивуватися новому, бачити 

людину в процесі його становлення – один з тих коренів, 

які живлять покликання до педагогічної праці».  

 



  Дякую за увагу ! 

Виконавець соціальний педагог 

 Коваленко В.К. 


