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З ПИТАНЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ  

КЛАСНОГО КЕРІВНИКА, ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ОДЕЩИНИ, НАДРУКОВАНИХ У ЗБІРКАХ,  

ФАХОВИХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ  

 

Підготувала:  

ЧЕШЕНКО Олена Іванівна, методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, 

старший викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів; засновник, голова правління обласного клубу 

«Творчість» творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при ООІУВ (2005); 

керівник обласної творчої групи заступників директорів з виховної роботи, класних керівників; 

регіональний координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (2003).  

 

Пропонований матеріал є своєрідним орієнтиром науково-методичних 

публікацій з питань теоретичних та практичних засад діяльності класного 

керівника, практичних досягнень інноваційної виховної діяльності кращих 

творчих класних керівників Одещини щодо розбудови інноваційної моделі 

системи виховної діяльності з учнями класу, надрукованих у збірках та фахових 

науково-методичних виданнях України.  

Перелік науково-методичних публікацій представлено у трьох частинах:  

 «Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника» (науково-

методичні публікації викладачів Одеського обласного інституту удосконалення 

вчителів, членів обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників 

директорів з виховної роботи); 

 «Практичні підходи класного керівника до розбудови інноваційної моделі 

системи виховної діяльності з учнями класу» (науково-методичні публікації 

досвіду інноваційної виховної діяльності класних керівників Одещини);  

 «Виховні години спілкування» (із досвіду інноваційної виховної діяльності 

класних керівників Одещини).  
 

ДОДАЮТЬСЯ  МАТЕРІАЛИ:  

 «Інноваційні моделі системи виховної діяльності класу» (банк досвіду 

інноваційної діяльності творчих класних керівників – новаторів Одещини);  
 

 Відомості про авторів та консультантів публікацій.  
 

Адресується класним керівникам, всім тим, хто опікується питаннями науково-

методичного супроводу інноваційної діяльності класних керівників: керівникам 

шкільних та районних / міських методичних об’єднань класних керівників.  
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(НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗБІРКИ, ПУБЛІКАЦІЇ  
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ЧЛЕНІВ ОБЛАСНОГО КЛУБУ «ТВОРЧІСТЬ» ТВОРЧО ПРАЦЮЮЧИХ  

ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ)  
 

1. Internet – ресурси. Інноваційний досвід кращих класних керівників Одещини / 

Упоряд. О. І. Чешенко. –  Одеса. 2012. – 33 с.  

2. Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому просторі: теоретичні 

основи та досвід творчих освітян Одещини / Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 

2011. – 189 с. 

3. Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому просторі: теоретичні 

основи та досвід творчих класних керівників Одещини / Упоряд. О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2012. – 197 с. 

4. Ісаєва Л. М. Програма «Сім’я та школа: інтеграція зусиль» / Ісаєва Л. М. Модель 

освітнього округу сприяння здоров’ю «Від сільської Школи сприяння здоров’ю – 

до освітнього округу сприяння здоров’ю». / Л. М. Ісаєва : упоряд. О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2014. – 151 с. – (Серія «Школи здоров′я Одещини»). – С. 131 -143.  

5. Лєскова А. А. Психологічні особливості молодшого підліткового віку / Теоретичні 

та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 68-76.  

6. Лєскова А. А. Психолого-педагогічні умови ефективної взаємодії педагогів та 

учнів / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. 

Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. –               

С. 77-83.  

7. Ступкевич О. А. Методичні поради класним керівникам щодо роботи з батьками / 

Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-

методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 84-102. 

8. Теорія і практика організації інноваційного процесу виховання. Науково-

методична збірка. / Упоряд. О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с.  

9. Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-

методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с.  

10. Фокіна Т. В. Методика організації та проведення батьківських зборів / Теоретичні 

та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 102-107. 

11. Фокіна Т. В. Правовий порадник для учнів, батьків, педагогів / Теоретичні та 

практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 108-122.  

12. Фокіна Т. В. Програма самовдосконалення особистості учнів «Вчитися жити в 

сучасному світі» (для учнів 6-11 класів) / Т. В. Фокіна. – Одеса, 2012. – 76 с.  

13. Фокіна Т. В. Програма «Толерантна особистість» // Виховна робота в школі. – 

2011. – № 10.  
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14. Фокіна Т. В. Дискусія як ефективна форма громадянського виховання // Виховна 

робота в школі. – 2011. – № 9.  

15. Чешенко О. І. Класний керівник. Методичні рекомендації класному керівникові              

5-го класу // Сучасна школа України. – 2014. – № 3. – С. 68-80.  

16. Чешенко О. І. Класному керівнику 5-го класу // Виховна робота в школі. – 2006 – 

№ 1. 

17. Чешенко О. І. Класному керівнику 5-го класу // Світ виховання. – 2006. – № 1. 

18. Чешенко О. І. Сучасні підходи до розбудови виховної системи класу (методичні 

рекомендації класному керівникові 6-го класу) / Теоретичні та практичні засади 

діяльності класного керівника 6-го класу. Наук.-метод. збірка. / Упоряд.                           

О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с.  – С. 12-67.  

19. Чешенко О. І. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності класних 

керівників. Методична збірка / О. І. Чешенко. – Одеса. – 2012. – 37 с.  

20. Чешенко О. І. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності класних 

керівників (з досвіду роботи) // Наша школа. – 2012. – № 4.  

21. Чешенко О. І. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності класних 

керівників (з досвіду роботи) / Інноваційність виховного процесу в сучасному 

освітньому просторі: теоретичні основи та досвід творчих класних керівників 

Одещини. / Упоряд. О. І. Чешенко. – Одеса, 2012. – 197 с. – С. 52-67.  

22. Чешенко О. І. Сучасні підходи до розбудови моделей системи виховної діяльності 

навчального закладу, класу / Теорія і практика організації інноваційного процесу 

виховання. Науково-методична збірка. / Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 

327 с. – С. 44-75. 

23. Чешенко О. І., Ягоднікова В. В. Сучасні підходи до організаційно-методичного 

супроводу інноваційної діяльності класного керівника // Завуч. – 2009. – № 9. –               

С. 2-6.  

24. Чешенко О. І., Ягоднікова В. В. Організаційно-методичний супровід інноваційної 

діяльності класного керівника // Наша школа. – 2010. – № 1-2. –  С. 46-51.  

25. Чешенко О. І., Ягоднікова В. В. Організаційно-методичний супровід інноваційної 

діяльності класного керівника / Інноваційність виховного процесу в сучасному 

освітньому просторі: теоретичні основи та досвід творчих освітян Одещини. / 

Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2011. – 189 с. – С. 28-35.   

26. Чешенко О. І., Ягоднікова В. В. Організаційно-методичний супровід інноваційної 

діяльності класного керівника / Інноваційність виховного процесу в сучасному 

освітньому просторі: теоретичні основи та досвід творчих класних керівників 

Одещини. / Упоряд. О. І. Чешенко. – Одеса, 2012. – 197 с. – С. 27-38. 

27. Ягоднікова В. В. Виховання сучасної особистості учня в умовах інноваційного 

середовища загальноосвітнього навчального закладу // Шості педагогічні читання 

пам’яті М. М. Дарманського: професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах 

інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, 

проблеми, перспективи розвитку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

(Хмельницький, 31 берез. 2011 р.) / Хмельницька обласна державна адміністрація, 

Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – 

Хмельницький: ХГПА, 2011. – С. 229-231.  
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28. Ягоднікова В. В. Виховання сучасної особистості учня в умовах інноваційного 

середовища загальноосвітнього навчального закладу // Наша школа. – 2011. – №4.  

29. Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання та виховання учнів. Навч.-

метод. збірник. Інтерактивні вправи та ігри. Адміністратору школи.               

Основа. – 2010. – С. 85-142.  

30. Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання та виховання / Завуч, 2009. 

– № 11.  

31. Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі: Навчально-

методичний посібник / В. В. Ягоднікова. – К. : Персонал, 2011. – 70 с.  

32. Ягоднікова В. В. Розвиток мотивації педагогів до інноваційної виховної діяльності. 

Науково-метод. посібник / В. В. Ягоднікова. Одеса., 2013 – 114 с. 

33. Ягоднікова В. В. Особливості організації інноваційного процесу виховання. / 

Теорія і практика організації інноваційного процесу виховання. Науково-

методична збірка / Упоряд. О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с. – С. 31-43. 

34. Ягоднікова В. В. Особливості інноваційної діяльності педагогів у вихованні /                 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і інновації – 2012»                    

(07-15 листопада м. Перемисль) Педагогічні науки. 2012. – № 10. – С. 6-9.  

35. Ягоднікова В. В. Теорія та методика виховання лідерів. Навчальний посібник. /              

В. В. Ягоднікова. – Одеса, 2010 – 231 с.  

36. Ягоднікова В. В. Технологія формування лідерських якостей старшокласників в 

особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи // 

Науковий вісник. – Одеса, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського (збірник наукових праць). – 

2005. – №5-6. – С. 186-192.  

37. Ягоднікова В. В. Психолого-педагогічний супровід розвитку соціальної 

креативності учнів // Наша школа. – 2010. – №  4. –  С. 51-54. 

38. Ягоднікова В. В. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності: 

сучасні підходи // Наша школа. – 2009. – № 5. – С. 59-61.  

39. Ягоднікова В. В. Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно 

орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи // Наука і освіта: Наук.-

практ. ж. ПНЦ АПН України. – 2004. – № 6-7. – С. 328-330.  

40. Ягоднікова В. В. Особливості організації інноваційного процесу виховання / Теорія 

і практика організації інноваційного процесу виховання. Наук.-метод. збірка. / 

Упоряд. О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с. – С. 31-43. 

41. Ягоднікова В. В., Чешенко О. І. Інноваційні стратегії виховання нової школи в 

Одеському регіоні: шляхи реалізації в контексті сучасних підходів до виховання / 

Теорія і практика організації інноваційного процесу виховання. Наук.-метод. 

збірка. / Упоряд. О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с. – С. 8-30. 

42. Ягоднікова В. В., Чешенко О. І. Інноваційні стратегії виховання нової школи  в 

Одеському  регіоні: шляхи  реалізації в контексті сучасних підходів до виховання. / 

Теорія і практика організації інноваційного процесу виховання. Науково-

методична збірка. / Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с. –  С. 8-30. 

43. Ягоднікова В. В., Чешенко О. І. Формування інноваційної компетентності класних 

керівників в системі методичної роботи загальноосвітнього закладу / 

Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому просторі: теоретичні 
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основи та досвід творчих освітян Одещини / Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 
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життєвої компетентності учнів» (впроваджується з 2006 року) / Теорія і практика 

організації інноваційного процесу виховання. Науково-методична збірка. / 

Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с. – С. 180-190.  

100. Шумовецька І. М. Виховна система класу «Становлення особистісної зрілості та 

життєвої компетентності учнів» / Інноваційність виховного процесу в сучасному 

освітньому просторі: теоретичні основи та досвід творчих освітян Одещини. / 

Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2011. – 189 с. – С. 140-149.  

101. Шумовецька І. М. Виховна система класу «Становлення особистісної зрілості та 

життєвої компетентності учнів» / Інноваційність виховного процесу в сучасному 

освітньому просторі: теоретичні основи та досвід творчих класних керівників 

Одещини. / Упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2012. – 197 с. – С. 131-144.  

102. Шумовецька І. М. Виховна система класу «Становлення особистісної зрілості та 

життєвої компетентності учнів» // Наша школа. – 2011. – № 6.  

103. Шумовецька І. М. Особистісна зрілість і життєва компетентність учнів. Виховна 

система класу // Сучасна школа України. – 2013. – № 12. – С. 54-63.   

104. Шумовецька І. М. Становлення особистісної зрілості та життєвої компетентності 

учнів (виховна система класу) / І. М. Шумовецька. – Одеса, 2008. – 17 с. – (Серія 

«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу»).  

105. Шумовецька І. М. Становлення особистісної зрілості та життєвої компетентності 

учнів. Виховна система класу // Школа / для заступників і не тільки. – 2011. –                   

№ 7. – С. 91-96.  

 

 

 

  ВИХОВНІ  ГОДИНИ  СПІЛКУВАННЯ   

(ІЗ ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ОДЕЩИНИ)  
 

106. Ввічливість – окраса людської душі (виховна година спілкування для учнів 6-го 

класу) / Укладач Стопчанська О. С., консультант Мельничук С. М. / Теоретичні та 

практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 335-348. 

107. Ворожбит К. Є. Чи щось без серця зрозумієш (година спілкування для учнів                     

6-го класу) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го 
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класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. –                   

552 с. – С. 252 -261.  

108. Вчимося запобігати та розв'язувати конфлікти (класна година для учнів 6-го 

класу) / Укладач Муляр Л. В., консультант Боляк А. І. / Теоретичні та практичні 

засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / 

упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 382-387.  

109. Гошуляк Н. С., консультант Бурдейна Н. В. Інтелектуальна гра «Юний еколог» 

(для учнів 6-го класу) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного 

керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2014. – 552 с. – С. 434-444. 

110. Демченко Л. С. Намагайся робити добро. Година спілкування у 5-му класі //  

Шкільний світ. – 2014.  – № 4 (684). - С. 17-19.  

111. Демченко Л. С. Людина починається з добра (виховна година спілкування для 

учнів 6-го класу з використанням інтерактивних технологій) / Теоретичні та 

практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 327-334.  

112. Дружный коллектив – какой он? Это – мы! Мы – разные, но мы вместе (час 

общения для учеников 6-го класса) / Укладач Овсянникова О. В., консультант 

Кравченко Т. Ю. / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника           

6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 

552 с. – С. 262-274. 

113. Ісмаілова С. С. Сила слова або отрута лихослів'я (виховна година для учнів                     

6-го класу) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника                     

6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 

552 с. – С. 359-368. 

114. Його величність – годувальник хліб (виховна година для учнів 6-го класу) / 

Укладач Муляр Л. В., консультант Боляк А. І. / Теоретичні та практичні засади 

діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник 

О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 426-433.  

115. Кайко Г. В. Я, ты, он, она – вместе школьная семья (классный час для учащихся                           

6 класса) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника                         

6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 

552 с. –  С. 274-281. 

116. Козацькому роду нема переводу (свято, присвячене Дню українського козацтва) 

(для учнів 5-6 класів) / Укладач Ткач Т. Г., консультанти Дворник В. С.,                   

Бурдейна Н. В. / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника                   

6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 

552 с. – С. 401-410.  

117. Колеснік Н. П. Батьки і діти – це сім'я. Тренінг для учнів 6 класу та їхніх батьків // 

Шкільний світ. – 2013. – № 21. – С. 17-18.  

118. Колеснік Н. П. Людина починається з добра (інтерактивна виховна година для 

учнів 6-го класу) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника               

6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 

552 с. –  С. 155-159. 
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119. Колеснік Н. П. Батьки і діти – це сім'я  (тренінг для учнів 6-го класу та їх батьків) / 

Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-

методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 159-165. 

120. Колеснік Н. П. Тренінг «Батьки і діти – це сім'я». Для учнів 6-го класу та їхніх 

батьків // Сучасна школа України. – 2013. – № 12. – С. 29-30.  

121. Константинова Н. С. Преодоление трудностей подросткового возраста 

(родительское собрание для 6-го класса) / Теоретичні та практичні засади 

діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник 

О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 462-466.  

122. Конфлікт – непроханий гість (виховна година спілкування з елементами тренінгу 

для учнів 6-го класу) / Укладач Шитра С. С., консультант Крецул Л. І. / Теоретичні 

та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 378-381.  

123. Мазур І. В. Доброта і милосердя у моєму житті» (виховна година духовності                  

для учнів 6-го класу) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного 

керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2014. – 552 с. –  С. 194-217.  

124. Мазур І. В. Моя країна – Україна! (урок державності для учнів 6-го класу) / 

Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-

методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 218-229.  

125. Маляренко Т. І. Урок церковного дзвону (виховна година духовного спілкування 

для учнів 6-х класів) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного 

керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2014. – 552 с. – С. 307-327. 

126. Молчанова Н. А. Правовий квест «Я знаю свої права». Для учнів 7-8 класів // 

Сучасна школа України. – 2013. – № 12. – С. 48-53.  

127. Молчанова Н. А., упорядник Пораденко Л. Г. «Будь крутым – скажи: «НЕТ!»           

Детский алкоголизм и наркомания. Свобода или рабство? (круглый стол для 

учеников 6-7 классов) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного 

керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2014. – 552 с. – С. 368-377.  

128. Молчанова Н. А., упорядник Пораденко Л. Г. Лідер. Який він? (ділова гра з 

елементами тренінгу для учнів 6-7 класів) / Теоретичні та практичні засади 

діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник 

О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 290-294. 

129. Моральні уроки моєї сім’ї (форум для учнів 6-го класу та їх батьків) / Укладач 

Шитра С. С., консультант Крецул Л. І. / Теоретичні та практичні засади діяльності 

класного керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник                             

О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 445-450.  

130. Овсянникова О. В., консультант Кравченко Т. Ю. Я люблю Україну! (виховний 

захід для учнів 6-го класу) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного 

керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2014. – 552 с. – С. 239-252. 
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131. Оренчук О. В., консультант Купрій Я. Г. Сім чудес Петрівки (виховна година 

спілкування для учнів 6-го класу) / Теоретичні та практичні засади діяльності 

класного керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешен-

ко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 294-307. 

132. Пінакі Т. М. Школа – колыбель моя (классный час для учащихся 6-го класса / 

Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-

методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 411-418.  

133. Свято на Андрія (сценарій свята) / Укладач Плохотнюк А. В. / Теоретичні та 

практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 395-400. 

134. Твій характер: на шляху до самовдосконалення (виховна година спілкування                      

з елементами тренінгу для учнів 6-го класу) / Укладач Маковська Н. П., 

консультант Шуляк Т. М. / Теоретичні та практичні засади діяльності класного 

керівника 6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – 

Одеса, 2014. – 552 с. – С. 281-289.  

135. Топчук М. В. Життя  – найдорожчий скарб (виховна година для учнів 6-го класу) / 

Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-

методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 230-238.  

136. Тренінг - збори з батьками «Ефективне спілкування батьків з дітьми» / Укладач 

Мудрик О. М., консультанти: Луполова Л. В., Бурдейна Н. В. / Теоретичні та 

практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 450-461. 

137. Фокіна Т. В. Якби депутатом Верховної Ради був я. Сценарій ток-шоу для учнів 

10-11 класів // Сучасна школа України. – 2009. – № 7. – С. 71-73.   

138. Хіль О. В. Тарасове перо (театралізована виховна година для учнів 6-го класу) / 

Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-

методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 388-394.  

139. Шевченко Т. І. Моральная оценка личности (урок нравственности для учащихся               

6-го класса) / Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника                       

6-го класу. Науково-методична збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 

552 с. –  С. 349-358. 

140. Шуляк Т. М. Проблема адаптації першокласників у школі. Сценарій батьківських 

зборів // Сучасна школа України. – 2013. –  № 12. – С. 80-81. 

141. Шумовецька І. М. Чи стали ми особистостями? Година спілкування в 10-Б класі // 

Сучасна школа України. – 2013. – № 12. – С. 61-63.  

142. Я верю, что все женщины прекрасны! (конкурсно-развлекательная программа для 

учащихся 6-х классов) / Укладач Муляр Л. В., консультант Боляк А. І. / Теоретичні 

та практичні засади діяльності класного керівника 6-го класу. Науково-методична 

збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с. – С. 419-426.  
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  «ІННОВАЦІЙНІ  МОДЕЛІ  

СИСТЕМИ  ВИХОВНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  КЛАСУ»  
(БАНК  ДОСВІДУ  ІННОВАЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТВОРЧИХ  

КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ – НОВАТОРІВ  ОДЕЩИНИ)  

 
 

 Автори – лауреати, дипломанти  

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004» 
 

 

  

Модель  

виховної системи класу  

«Становлення особистісної зрілості 

та життєвої компетентності учнів 

школи першого ступеня»  

(впроваджується з 2003 року) 

автор Демченко Е. М.,  

заступник директора з науково-

методичної роботи Одеської 

приватної школи-гімназії «Мрія» 

Одеської області, член обласного 

клубу «Творчість»,  керівник 

обласного майстер-класу 
 

 

  
Виховна система класу  

«Творча діяльність як умова 

становлення вільної особистості 

молодшого школяра»  

(впроваджується з 2003 року)  

автор Колцун Г. В.,  

заступник директора з виховної 

роботи Одеської приватної Школи-

Гімназії «Мрія» Одеської області,  

член обласного клубу «Творчість», 

керівник обласного майстер-класу  
 

 

  

Виховна система класу  

«Гармонійний розвиток  

особистості дитини –  

головна мета заснування  

класу – родини «Віра»  

(впроваджується з 2002 року) 

автор Шуляк Т. М.,  

директор Новоселівської ЗОШ  

І-ІІІ ступенів Котовського району 

Одеської області,  

керівник районного  

майстер-класу  
 

 

  

Виховна система класу  

«Розвиток самодостатньої 

особистості,  її соціалізація» 

 (впроваджується з 2003 року) 

  

автор Акімова О. В.,  

класний керівник Одеської 

загальноосвітньої спеціалізованої 

школи №50 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних 

мов Одеської міської ради Одеської 

області  

 

  
Система роботи класного 

керівника по забезпеченню  

процесу розвитку та саморозвитку 

особистості учня  

(впроваджується з 2003 року) 
 

автор Крецул Л. І.,  

заступник директора з виховної 

роботи Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Котовського району  

Одеської області  
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Виховна система класу  

«Мої вихованці –  моє багатство»  

(впроваджується з 2003 року) 

автор Химич С. В.,  

класний керівник Кам’янської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів Савранського 

району Одеської області  

 

 

 Автори – переможці, учасники  

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008»  

 

 

  

Модель  

виховної системи класу  

«Серце в долонях»  

((впроваджується  

з 2006 року) 

автор Шевченко Т. І.,   

класний керівник Одеської ЗОШ №41  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, член обласної 

творчої групи, керівник  

обласного майстер-класу  

 

 

  
Модель  

виховної системи класу  
«Розвиток життєвої компетентності 

учнів у співдіяльності та 

співтворчості дітей і дорослих»  

(впроваджується з 2006 року)  

 

автор Сторощук І. А.,  

класний керівник Новодолинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольського 

району Одеської області,  

член обласної творчої групи  

 

 

  
Виховна система  

діяльності класу – братства  

на засадах  

української козацької педагогіки  

(впроваджується з 2006 року)  

 

автор Мелеша Л. В.,  

класний керівник Лисогіркого НВК 

«Загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Кодимського 

району Одеської області,  

член обласної творчої групи   

 

  
Модель  

виховної системи класу  

«Розвиток творчої особистості учня» 

(впроваджується з 2006 року)  

 

автор  Літвіненко Г. П.,  

класний керівник 

Великодальницького НВК «Школа - 

гімназія» Біляївського району  

Одеської області,  

член обласної творчої групи, керівник 

обласного майстер-класу 

 

 

  
Модель  

виховної системи класу  
«Особистісна зрілість та життєва 

компетентність»  

(впроваджується з 2006 року)  

автор Шумовецька І. М.,  

класний керівник Одеської  

ЗОШ № 106 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області,  

член обласної творчої групи,  

керівник обласного майстер-класу  
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 Автори – переможці, лауреати  

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»  

та обласного туру Конкурсу (2012) 
 

 

  
Модель  

виховної системи класу  
«Сузір’я Віри, Надії, Любові»  

(впроваджується з 2006 року)  

 

автор Господарик Л. М.,  

класний керівник Комунального 

закладу «Южненська Авторська  

М. П. Гузика експериментальна 

спеціалізована загальноосвітня 

школа-комплекс І-ІІІ ступенів 

Южненської міської ради Одеської 

області», член обласної творчої групи,  

керівник обласного майстер-класу  
 

 

  
Модель  

виховної системи класу \ 

«Формування ціннісних орієнтацій  

у школярів»  

(впроваджується з 2009 року)  

автор Колеснік Н. П.,  

класний керівник Липецької  

ЗОШ І-ІІІ ступенів Котовського 

району Одеської області,  

член обласної творчої групи  
 

 

  
Модель  

виховної системи класу  

«Розвиток духовно-катарсичної 

активності школярів середньої ланки 

через систему  

учнівського самоврядування»  

(впроваджується з 2009 року)  

автор Молчанова Н. А.,  

класний керівник  

Білгород-Дністровського НВК 

«Загальноосвітня школа  

ІІ ступеня – ліцей»  

Одеської області,  

член обласної творчої групи 
 

 

  
Модель  

виховної системи класу  

«Я в світі різних культур»  

(впроваджується з 2008 року) 

автор Модлик Ю. Б.,  

класний керівник Одеської приватної 

школи - гімназії «Мрія» Одеської 

області, член обласної творчої групи 
 

 

  
Модель  

виховної системи класу  
«Розвиток моральної, духовної,  

успішної особистості на засадах 

культурних скарбниць народу  

«Добро – Оберіг – Щастя» (ДОЩ)»  

(впроваджується з 2008 року)  
 

автор Демченко Л. С.,  

класний керівник Котовського НВК 

«Загальноосвітня І-ІІІ ступенів         

школа – ліцей» Одеської області,  

член обласної творчої групи 

 

 

  

Модель  

виховної системи класу  
«Становлення особистісної зрілості  

та життєвої компетентності учнів»  

(впроваджується з 2009 року)  

автор Сороката О. П.,  

заступник директора Таїровської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольського 

району Одеської області,  

член обласної творчої групи,  

керівник обласного майстер-класу  
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Модель  

виховної системи класу  

«Від «Вулика ідей»  

до життєвої компетентності 

особистості»  

(впроваджується з 2010 року)  

 

автор Малахівська О. В.,  

класний керівник Ставрівського  

НВК «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»  

Красноокнянського району Одеської 

області, член обласної творчої групи 

 

 

  
Виховна система класу  

«Виховання Людини Світу» 

автор Савченко Н. М.,  

класний керівник Одеського НВК 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа 

І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови» Одеської міської 

ради Одеської області  

 

 

  
Виховна система класу  

 «Формування здорової,  

життєво компетентної особистості»  

(впроваджується з 2011 року)  

 

автор Швець В. І.,  

класний керівник Мардарівського 

НВК «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Котовського 

району Одеської області  

 

 

  
Виховна система класу  

«Скарбниця духовності» 

у Школі культури здоров’я 

«Духовність. Здоров’я. Гармонія – 

Благодатне життя»  

(впроваджується з 2011 року)  

 

автор Мазур І. В.,  

класний керівник Затоківської  

ЗОШ № 9 І-ІІІ ступенів  

м. Білгорода-Дністровського Одеської 

області,  член обласної творчої групи, 

керівник обласного майстер-класу  
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  ВІДОМОСТІ  

ПРО  АВТОРІВ  ТА  КОНСУЛЬТАНТІВ  ПУБЛІКАЦІЙ  
 

 Боляк Алла Іванівна, заступник директора з виховної роботи Одеської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 з поглибленим вивченням французької мови імені льотчиків - 

космонавтів Г. Т. Добро-вольського і Г. С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області, 

вчитель музики та співів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель – методист. Автор 

моделі виховної системи сучасного навчального закладу «Квалітативна освіта + ефективна 

система виховання = компетентність особистості + успіх» (впроваджується з 2006 року). 

Лауреат обласного конкурсу «Сучасний заступник директора з виховної роботи» (2007). Член 

обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при 

Одеському обласному інституті удосконалення вчителів; керівник обласного майстер-класу 

(2007). Досвід увійшов до Всеукраїнського банку педагогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея 

сучасної української школи». Дипломант Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».  

 Бурдейна Наталя Вікторівна, заступник директора з виховної роботи Ставрівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» 

Красноокнянського району Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

вчитель. Член обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів з 

виховної роботи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.  

 Господарик Людмили Миколаївни – класний керівник, вчитель інформатики Комунального 

закладу «Южненська Авторська М. П. Гузика експериментальна спеціалізована загальноосвітня 

школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради Одеської області», спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Входить до складу вчителів-експериментаторів 

Авторської школи – розробників інноваційної педагогічної системи виховання школярів.       

Автор моделі виховної системи класу «Сузір’я Віри, Надії, Любові» (впроваджується з 2006 ро-

ку). На засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України презентувала 

досвід виховної системи класу, який рекомендовано до впровадження у вітчизняних школах 

(2012). Член обласної творчої групи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, 

керівник обласного майстер-класу (2013). Переможець Всеукраїнського конкурсу «Класний 

керівник року» (2012). 

 Ворожбит Ксенія Євгенівна, класний керівник, вчитель української мови та літератури 

Южненського навчально-виховного комплексу імені В. Чорновола «Загальноосвітня спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів № 4 – дошкільний навчальний заклад – центр дитячої творчості» 

Южненської міської ради Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.  

 Гошуляк Наталя Сергіївна, класний керівник, вчитель біології Ставрівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Красноок-

нянського району Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель.  

 Дворник Василь Сергійович, класний керівник, вчитель історії та правознавства Ставрів-

ського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний зак-

лад» Красноокнянського району Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. 

 Демченко Евеліна Миколаївна, заступник директора з науково-методичної роботи Одеської 

приватної школи - гімназії «Мрія» Одеської області, вчитель-методист. Автор моделі виховної 

системи класу «Становлення особистісної зрілості та життєвої компетентності учнів школи 

першого ступеня» (впроваджується з 2003 року). Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Класний 

керівник – 2004». Рішенням експертної комісії «Обласного Ярмарку педагогічних ідей і 

технологій» (2006) нагороджена «Авторським свідоцтвом». Член обласного клубу «Творчість» 

творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при Одеському обласному 

інституті удосконалення вчителів. 
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 Демченко Любов Сергіївна, класний керівник, вчитель української мови та літератури 

Котовського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа – ліцей» 

Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Автор моделі виховної системи 

класу «Розвиток моральної, духовної, успішної особистості на засадах культурних скарбниць 

народу «Добро – Оберіг – Щастя» (ДОЩ)» (впроваджується з 2009 року). Член обласної творчої 

групи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. Лауреат Всеукраїнського 

конкурсу «Класний керівник року» (2012). 

 Ісаєва Людмила Миколаївна, екс-заступник директора з виховної роботи Липецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району Одеської області. Член обласного 

клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при Одеському 

обласному інституті удосконалення вчителів. Член обласної творчої групи керівників навчальних 

закладів Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Автор моделей навчального закладу 

«Школа сприяння здоров′ю – освітній простір для формування життєвої компетентності як 

основи успіху та самовдосконалення особистості», освітнього округу сприяння здоров’ю «Від 

сільської Школи сприяння здоров’ю – до освітнього округу сприяння здоров’ю». Рішенням 

експертної комісії «Обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій» (2003. 2009, 2012) 

нагороджена «Авторськими свідоцтвами» (3). Досвід увійшов до Всеукраїнського банку 

педагогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея сучасної української школи». Дипломант 

Міжнародної виставки «Сучасна освіта – 2010». Конкурсне журі Міжнародного фестивалю 

«Педагогіка ХХІ століття» (2012) присвоїло автору «Сертифікат» за розробку моделі «Від 

сільської Школи сприяння здоров’ю – до освітнього округу сприяння здоров’ю», засвідчуючи, 

що дана робота пройшла наукову та громадську експертизу.  

 Ісмаілова Світлана Сергіївна, класний керівник, вчитель предмету «Основи здоров’я», 

шкільний практичний психолог Великодолинського навчально-виховного комплексу «Загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Овідіопольського району Одеської області, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії. Дипломант Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».  

 Кайко Ганна Володимирівна, класний керівник, вчитель англійської та німецької мов 

Великодолинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» Овідіопольського району Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.  

 Колеснік Наталія Петрівна, класний керівник, вчитель української мови та літератури 

Липецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району Одеської області, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Автор моделі виховної системи класу «Формування 

ціннісних орієнтацій у школярів» (впроваджується з 2009 року). Рішенням експертної комісії 

«Обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій» (2012) нагороджена «Авторським 

свідоцтвом» у складі районної творчої групи. Член обласної творчої групи класних керівників 

при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. Переможець Всеукраїнського 

конкурсу «Класний керівник року» (2012).   

 Константинова Наталія Сергіївна, класний керівник, вчитель хімії загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області.  

 Кравченко Тетяна Юріївна, класний керівник, вчитель зарубіжної та української літератури 

Вилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кілійського району Одеської області, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Учасниця обласного конкурсу «Сучасний класний 

керівник – 2008». Член обласної творчої групи при Одеському обласному інституті 

удосконалення вчителів. Рішенням експертної комісії «Обласного Ярмарку педагогічних ідей і 

технологій» (2009) нагороджена «Авторським свідоцтвом» у складі шкільної творчої групи. 

Досвід увійшов до Всеукраїнського банку педагогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея сучасної 

української школи». Дипломант Міжнародної виставки «Сучасна освіта – 2010».  

 Крецул Любов Іллівна, заступник директора з виховної роботи Липецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Котовського району Одеської області. Автор «Системи роботи класного 

керівника по забезпеченню процесу розвитку та саморозвитку особистості учня» (впровад-



 

ПУБЛІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ОДЕЩИНИ 
 

19 

жується з 2003 року). Дипломант Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004». Член 

обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при 

Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. 

 Купрій Ярослава Григорівна, заступник директора з виховної роботи Петрівської загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комінтернівської районної ради Одеської області, вчитель 

історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Автор 

моделі виховної системи сучасного навчального закладу «Школи розвитку особистості на заса-

дах національного виховання» (впроваджується з 2006 року). Лауреат обласного конкурсу 

«Сучасний заступник директора з виховної роботи» (2007). Член обласного клубу «Творчість» 

творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при Одеському обласному 

інституті удосконалення вчителів, керівник обласного майстер-класу (2010). 

 Лєскова Ангеліна Анатоліївна, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та 

суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.  

 Літвіненко Ганна Петрівна, класний керівник, вчитель математики Великодальницького 

навчально-виховного комплексу «Школа - гімназія» Біляївського району Одеської області. 

Учасниця обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008». Автор моделі виховної 

системи класу «Розвиток творчої особистості учня» (впроваджується з 2006 року). Член обласної 

творчої групи класних керівників при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, 

керівник обласного майстер-класу (2009).  

 Луполова Людмила Володимирівна, соціальний педагог Ставрівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Красноокнянського 

району Одеської області.  

 Мазур Ірина Володимирівна, класний керівник, вчитель української мови та літератури 

Затоківської загальноосвітньої школи № 9 І-ІІІ ступенів м. Білгорода-Дністровського Одеської 

області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Член обласної творчої групи класних 

керівників при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, керівник обласного 

майстер-класу (2014). Автор виховної системи класу «Скарбниця духовності» у Школі культури 

здоров’я «Духовність. Здоров’я. Гармонія – Благодатне життя») (впроваджується з 2010 року). 

Переможець міського конкурсу «Класний керівник року» (2014). 

 Малахівська Ольга Вікторівна – класний керівник, вчитель англійської мови Ставрівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Красноокнянського району Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної 

категорії. Автор моделі виховної системи класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності 

особистості» (впроваджується з 2010 року). Член обласної творчої групи при Одеському 

обласному інституті удосконалення вчителів. Лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу 

«Класний керівник року» (2012). У 2014 році присуджена Премія Одеської обласної ради 

талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя в номінації               

«За педагогічні досягнення» (І місце).  

 Маковська Наталія Петрівна, класний керівник, вчитель математики Соболівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Котовського району Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.  

 Маляренко Тетяна Іванівна, заступник директора з виховної роботи Вилківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Кілійського 

району Одеської області, вчитель музики та співів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. Член обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів 

навчальних закладів з виховної роботи при Одеському обласному інституті удосконалення 

вчителів. Рішенням експертної комісії «Обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій» 

(2009) нагороджена «Авторським свідоцтвом» у складі шкільної творчої групи. Досвід увійшов 

до Всеукраїнського банку педагогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея сучасної української 

школи». Дипломант Міжнародної виставки «Сучасна освіта – 2010».  
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 Мелеша Людмила Василівна,. класний керівник, вчитель англійської мови навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Кодимського району Одеської області. Автор виховної системи діяльності класу – братства на 

засадах української козацької педагогіки (впроваджується з 2006 року). Учасниця обласного 

конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008». Член обласної творчої групи при Одеському 

обласному інституті удосконалення вчителів.  

 Мельничук Світлана Миколаївна, заступник директора з виховної роботи Нестоїтської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району Одеської області.  

 Модлик Юлія Борисівна – класний керівник, вчитель англійської мови Одеської приватної 

гімназії «Мрія» Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Автор моделі 

виховної системи класу «Я в світі різних культур» (впроваджується з 2008 року). Член обласної 

творчої групи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. У рамках Міжнарод-

ного психолого-педагогічного фестивалю «Перспектива 2012» (м. Іллічівськ) презентувала 

досвід, провела педагогічний майстер-клас (2012). Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Класний 

керівник року» (2012).  

 Молчанова Наталя Анатоліївна, класний керівник, вчитель української мови та літератури 

Білгород-Дністровського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – 

ліцей» Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Автор моделі виховної 

системи класу «Розвиток духовно-катарсичної активності школярів середньої ланки через 

систему учнівського самоврядування» (впроваджується з 2009 року). Керівник міського клубу 

для підлітків «Тема», організатор міського конкурсу «Інтелект-Рубікон» (для учнів 7-х класів). 

Член обласної творчої групи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. 

Переможець Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» (2012).  

 Мудрик Оксана Миколаївна, класний керівник, вчитель математики та інформатики 

Ставрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкіль-

ний заклад» Красноокнянського району Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, старший вчитель.  

 Муляр Лілія Вікторівна, класний керівник, вчитель інформатики та математики у 

білінгвальних класах Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 з поглибленим 

вивченням французької мови імені льотчиків – космонавтів Г. Т. Добровольського і Г. С. Шоніна 

Одеської міської ради Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Творчість освітян» в номінації «Виховний захід сезону» за творчий 

доробок «Вчимося запобігати та розв’язувати конфлікти» (2011).   

 Овсянникова Олена Вікторівна, класний керівник, вчитель історії Вилківської загальноос-

вітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кілійського району Одеської області, спеціаліст першої квалі-

фікаційної категорії. Переможець ІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований 

учень» (ІІІ місце) в номінації «Навчально-виховні проекти навчального закладу».   

 Оренчук Олена Владиславівна, класний керівник, вчитель української мови та літератури 

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комінтернівської районної ради Одеської 

області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель.  

 Пінакі Тетяна Миколаївна, заступник директора з виховної роботи Петрівської загальноос-

вітньої школи № 1 Іванівського району Одеської області, вчитель математики, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Член обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників 

директорів з виховної роботи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. 

 Плохотнюк Алла Володимирівна, класний керівник, вчитель української мови та літератури 

навчально-виховного комплексу (школа-гімназія) № 1 м. Роздільна Одеської області, спеціаліст 

другої кваліфікаційної категорії.  

 Пораденко Людмила Георгіївна, заступник директора з виховної роботи Білгород-

Дністровського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» 
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Одеської області, викладач хореографії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-

методист. Автор моделі експериментально-дослідницької виховної діяльності НВК «Цілісний 

розвиток багатогранної індивідуальності учня». Переможець, дипломант ІІ ступеня обласного 

конкурсу «Сучасний заступник директора з виховної роботи» (2007). 

 Сороката Оксана Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Таїровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області. Автор моделі 

виховної системи класу «Становлення особистісної зрілості та життєвої компетентності учнів» 

(впроваджується з 2009 року). Переможець, дипломант ІІІ ступеня обласного туру Всеукраїн-

ського конкурсу «Класний керівник року» (2012),. Член обласної творчої групи при Одеському 

обласному інституті удосконалення вчителів, керівник обласного майстер-класу (2013).  

 Стопчанська Ольга Сергіївна, класний керівник, вчитель англійської мови Нестоїтської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району Одеської області.   

 Сторощук Ірина Анатоліївна, класний керівник, вчитель української мови та літератури, 

Новодолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської 

області. Автор моделі виховної системи класу «Розвиток життєвої компетентності учнів у 

співдіяльності та співтворчості дітей і дорослих» (впроваджується з 2006 року). Переможець, 

дипломант ІІ ступеня обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008», член обласної 

творчої групи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.  

 Ступкевич Олена Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи Одеської гімназії № 8 

Одеської міської ради Одеської області, вчитель російської мови та світової літератури, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель - методист, «Кращий педагогічний працівник 

м. Одеси». Член обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів 

навчальних закладів з виховної роботи при Одеському обласному інституті удосконалення 

вчителів, керівник обласного майстер-класу (2005). Лауреат обласного конкурсу «Сучасний 

заступник директора з виховної роботи» (2007). Автор моделі виховної системи Школи 

культури здоров'я – Школи розвитку сучасної компетентної особистості (впроваджується з 2006 

року). Рішенням експертної комісії «Обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій» (2009) 

нагороджена «Авторським свідоцтвом». Досвід увійшов до Всеукраїнського банку 

педагогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея сучасної української школи». Дипломант 

Міжнародної виставки «Сучасна освіта – 2010».  

 Ткач Тетяна Григорівна, класний керівник, вчитель інформатики Ставрівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» 

Красноокнянського району Одеської області, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. 

 Топчук Марина Валентинівна, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої 

школа І-ІІІ ступенів с. Яковлівка Роздільнянського району Одеської області, вчитель української 

мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. У складі шкіль-

ної творчої групи розроблена модель навчального закладу «Школи сприяння здоров`ю – школи 

формування життєвих навичок» – дійсного члена обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю 

(2012). Член обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів навчальних 

закладів з виховної роботи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.  

 Фокіна Тетяна Вікторівна, заступник директора з виховної роботи Котовського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа – ліцей» Одеської області, вчитель 

російської мови та світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-

методист. Член правління обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників 

директорів з виховної роботи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, 

керівник обласного майстер-класу (2005). Автор моделі виховної системи Школи зростання 

особистості. Рішенням експертної комісії «Обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій» 

(2009, 2012) нагороджена «Авторськими свідоцтвами» (2). Досвід увійшов до Всеукраїнського 

банку педагогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея сучасної української школи». Конкурсне журі 

Міжнародного фестивалю «Педагогіка ХХІ століття» (2012) присвоїло автору «Сертифікат» за 
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розробку програми «Вчитися жити в сучасному світі», засвідчуючи, що дана робота пройшла 

наукову та громадську експертизу.  

 Хіль Ольга Володимирівна, класний керівник 2(6)-М класу, вчитель української мови та 

літератури Одеської гімназії № 8 Одеської міської ради Одеської області, вчитель-новатор за 

версією Microsoft, керівник шкільного соціального проекту «Інфо-Глас». Переможець                    

ХV Всеукраїнського конкурсу шкільних газет. Член Національної спілки журналістів України.  

 Чешенко Олена Іванівна, методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, 

старший викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів. Засновник, голова правління обласного клубу 

«Творчість» творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при ООІУВ (2005), 

регіональний координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (2003). Рішенням 

експертної комісії «Обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій» (2012) нагороджена 

«Авторським свідоцтвом». Конкурсне журі Міжнародного фестивалю «Педагогіка ХХІ 

століття» (2011, 2012) присвоїло автору «Сертифікати» (2) за розробку технології «Розбудова 

об’єднання культури здоров’я», збірку «Кожний навчальний заклад має бути Школою сприяння 

здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них», засвідчуючи, що дана робота 

пройшла наукову та громадську експертизу. Дипломант Міжнародної виставки «Сучасна освіта 

– 2010», Дипломант Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2012). 

 Шевченко Тетяна Іванівна, класний керівник, вчитель історії та правознавства Одеської 

загальноосвітньої школи № 41 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії. Учасниця обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 

2008». Член обласної творчої групи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, 

керівник обласного майстер-класу (2011). Автор моделі виховної системи класу «Серце в 

долонях» (впроваджується з 2006 року). Рішенням експертної комісії «Обласного Ярмарку 

педагогічних ідей і технологій» (2012) нагороджена «Авторським свідоцтвом». Досвід увійшов 

до Всеукраїнського банку педагогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея сучасної української 

школи».  

 Шитра Світлана Семенівна, класний керівник, вчитель математики Липецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району Одеської області, спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії.   

 Шуляк Тетяна Миколаївна, директор Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Котовського району Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-

методист. Автор виховної системи класу «Гармонійний розвиток особистості дитини – головна 

мета заснування класу – родини «Віра» (впроваджується з 2002 року). Дипломант 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004», керівник районного педагогічного 

майстер-класу з проблем діяльності класного керівника (2003).   

 Шумовецька Інна Миколаївна, класний керівник, вчитель російської, української мов та 

літератури Одеської загальноосвітньої школи № 106 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист. Учасниця 

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008». Автор моделі виховної системи класу 

«Особистісна зрілість та життєва компетентність» (впроваджується з 2006 року). Член обласної 

творчої групи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, керівник обласного 

майстер-класу (2008).   

 Ягоднікова Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

Міжнародної кадрової академії, директор Одеського інституту Міжрегіональної академії 

управління персоналом, доцент кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної 

освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Член правління обласного клубу 

«Творчість» творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при Одеському 

обласному інституті удосконалення вчителів, науковий керівник обласної творчої групи класних 

керівників при ООІУВ.  
 


