
КОЗИРЯЦЬКА ВІКТОРІЯ    
ПЕТРІВНА 
1. Рік народження: 1969р. 

2. Освіта: вища 

3. Місце навчання: Дніпропетровський 
державний університет 

4. Спеціальність: філолог, викладач 
німецької мови та літератури 

5. Початок трудової діяльності: 1992р. 

6. Педагогічний стаж: 24 років 

7. Педагогічне кредо: “Не вести дітей за 
собою, а навчити їх самостійно вести 
себе по життю” 

8. Захоплення: бісероплетіння 



Ось альбом лежить пузатий, 
 в нім життя моє строкате 



Моє хобі-      
бісероплетіння 



28 в групі і я – дружна сім’я! 

Група №12 –  мій шостий випуск 

Моя система виховної роботи в групі 
ґрунтується на: 

• гуманістичній спрямованості 

виховного процесу 

• організації життя колективу на 

засадах демократизму, 

самоврядування 

• залученні учнів до різноманітної 

творчої та соціально-значимої 

діяльності 

• психолого-педагогічному супроводі 

виховання та розвитку дітей 



Я прагну створити 
умови для: 

РАДОСТІ 

КРАСИ 
ДОБРОТИ 

ПРАЦЬОВИТОСТІ 

ПОВАГИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВВІЧЛИВОСТІ 



МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ               
ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета:  
    створити згуртований колектив, де є 

взаємодопомога, відповідальність за колективне 
життя; сприяти розвитку позитивних моральних 
якостей учнів 

Завдання:  

• розвивати емоційність, почуття співпереживання, 
уміння не бути байдужими до нещастя інших, 
співчувати, відчувати красу природи, мистецтва 

• формувати вміння реально оцінювати свої 
можливості, співвідносити себе з іншими 

• сприяти становленню лідерів у колективі, які 
допоможуть його згуртувати 

• сприяти створенню діючого самоврядування в 
групі 



Діагностична карта 

учнівського колективу 

№ 
п/
п 

ПІБ учня Особливост
і сім’ї 

Пільг
и 

Шкідливі 
звички 

Здоров’я Рівень навчання Обдаров
аність 

фактичний можливий 

1 Павленко 
Каріна 

Петрівна 

Сирота  

з опікою 

- Не 
палить 

Знаход
иться на 
д/о 
(діагноз 
– ВСД) 

достатній високий - 

2 Федорченко 
Сніжана 

Романівна 

Неповна  

(лише 
мати) 

- Не 
палить 

 

В нормі достатній високий Відвідує 
гурток 
художнь
ої 
самодія
льності 



Модель випускника  

Ціннісна 
компетентність 

- громадянин-патріот; 
- свідома особистість; 

- громадянська позиція; 
- повага до національних цінностей. 

Комунікативна 
компетентність 

- вміння спілкуватися з людьми; 

- володіння навичками естетичної і 
правової поведінки, толерантністю і 

повагою до інших; 
- уміння самостійно приймати рішення 
та усвідомлювати міру відповідальності 

за них. 

Трудова 
компетентність 

- здатність до вибору 
життєвого шляху; 

- уявлення про майбутню 
професійно-трудову 

діяльність; 
- потреба у поглибленому 
вивченні обраної професії. 

Пізнавальна 
компетентність 

- здатність до розумової 
діяльності; 

- вміння легко орієнтуватися 
в різних джерелах 

інформації. 


