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У сучасній школі педагог виконує дві соціальні ролі: учителя-
предметника і вихователя-наставника (класного керівника). Учитель розвиває 
в дитині переважно інтелектуальну сферу, тобто озброює теоретичними 
знаннями, вміннями, навичками, а вихователь створює умови для 
гармонійного різнобічного фізичного, духовного, національного, розумового  
та емоційного розвитку учнів. 

Сучасні дослідники продуктивно розробляли методичний аспект 
діяльності класного керівника, вивчаючи такі питання, як організація 
учнівського колективу, в тому числі і класного (В.М.Коротов, Л.І.Новікова, 
Ю.П.Сокольніков та ін.); організація шкільного самообслуговування 
(Л.Ю.Гордін, В.І.Петрова); зміст, форми і методи спільної роботи класного 
керівника та дитячих організацій (А.М.Маркова, М.І.Леонов та ін.);  боротьба 
за підвищення успішності учнів (Н.П.Коновалова та ін.); трудове виховання 
та профорієнтація учнів в діяльності класного керівника (П.Н.Степанов, 
І.І.Мирний та ін.); організація, планування і керівництво роботою класних 
керівників (С.М.Полгородник) і багато інших. 

У 80-х роках інтерес до проблеми класного керівництва збільшується. 
Про це свідчать деякі факти: значне зростання кількості публікацій, 
присвячених проблемам виховання, введення в деяких вузах України 
навчальних дисциплін (“робота класного керівника”, “методика виховної 
роботи” та ін.), покликаних формувати  вміння і навички роботи з класним 
колективом. Проте це не вирішує проблеми моральної і методичної 
готовності вчителя до здійснення функцій класного керівника. 

В роботі класних керівників є досить багато проблемних моментів. Це 
пов’язано, насамперед, з низьким рівнем готовності учителів до виконання 
функцій класовода, класного керівника, невмінням вивчати рівень 
вихованості учнів класу, добирати ефективні форми і методи індивідуальної 
та групової роботи, недооцінюванням ролі батьків у вихованні учнів. 

Тому на сьогодні доцільно визначити пріоритетні напрями роботи 
класних керівників, підготувати студентську молодь педагогічних 
навчальних закладів до свідомого здійснення функцій класного керівника. 

Усе це потребує спеціальних знань, умінь та навичок щодо організації  
функціонування класного колективу. Практичні потреби формування 
спеціалістів-учителів нового покоління вимагають від них поглибленої 
підготовки у різних галузях  наукової та практичної психології, педагогіки і, 
насамперед, у галузі  методики виховної роботи  класного керівника. 

Тому ми вважаємо  за доцільне вивчення студентами педагогічних 
спеціальностей спецкурсу “Організація роботи класного керівника”, який 
дасть змогу оволодіти найбільш практично значущими розділами виховання 
учнів. 



Позитивні результати від впровадження даного спецкурсу в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини виявилися в  
тому, що студенти набули достатнього та високого рівнів готовності до 
здійснення функцій класного керівника, оволоділи технологією організації 
виховної роботи зі школярами, набули вмінь та навичок планування й обліку 
діяльності, визначення ефективності роботи класного керівника, засвоїли та 
практично апробували різноманітні технології вивчення особистості учнів, 
форми та методи роботи з батьками. 

Чим же була зумовлена потреба введення даного спецкурсу? 
Насамперед, із метою більш повного аналізу специфіки виховної діяльності 
класного керівника сучасної школи та виявлення проблем у їх діяльності, 
напрямів, форм та методів роботи, автором статті проведено 
експериментальне дослідження, яке передбачало анкетування вчителів, що 
виконували обов’язки класних керівників, класоводів, а також учнів та їх 
батьків. Експериментом було охоплено 240 класних керівників, класоводів, 
287 учнів загальноосвітніх шкіл, 195 батьків учнів.  

При анкетуванні класних керівників, класоводів з’ясувалось, що 100% 
респондентів мали закінчену вищу освіту. Середній педагогічний стаж 
викладачів складав 20,4 років (найбільший 32, найменший 2). У 12% 
опитаних стаж діяльності як класного керівника та вчителя школи був 
однаковим. Це свідчить про призначення на посаду класного керівника 
одразу ж по закінченні вузу. Середній стаж діяльності вчителів на посаді 
класного керівника – 16,6 роки. 

В цілому ставлення до введення в школах варіативних посад “куратора”, 
“звільненого вихователя” позитивне (68,8%), не визначались 24,4% та 
негативне у 6,8% респондентів. 

Серед форм організації роботи, яким надають перевагу класні керівники 
сучасної школи, то 93,2% педагогів надають перевагу поєднанню масових та 
індивідуальних форм роботи, 6%  - індивідуальним та 0,8% - масовим. 

В своїй діяльності класні керівники найчастіше використовують 
(зазначено у порядку домінування):класні години; свята; бесіди з учнями; 
вечори відпочинку; зустрічі з цікавими людьми; відвідування сім’ї учня; 
бесіди з батьками; бесіди з учителями - предметниками свого класу; щоденні 
“п’ятихвилинки”; запрошення батьків до школи;  екскурсії; відвідування 
учнів свого класу. 

Найбільш дієвими класні керівники вважають бесіди з учнями, класні 
години, свята, вечори відпочинку, бесіди з батьками, відвідування сім’ї, 
зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, щоденні “п’ятихвилинки” 

В практиці роботи класних керівників серед прийомів та методів 
виховання найбільше використовуються: бесіда – 54%; навіювання 
переконань – 7,2%; метод прикладу – 4,5%; практичного привчання – 1,8%; 
педагогічна вимога – 10,4%; громадська думка – 10,8%; створення 
виховуючих ситуацій – 41,6%; гра – 41,2%; змагання – 32,8%; романтика – 
1,6%; заохочення – 16%; покарання – 1,2%. 



У вихованні учнів класні керівники зустрічаються із труднощами, які 
полягають в тому, що класному керівнику не вистачає часу на спілкування – 
99,2%; не досягає єдності вимог з учителями-предметниками та батьками – 
0,8%. 

Для підвищення свого методичного рівня класні керівники звертаються 
до: передплати психолого-педагогічних видань – 28%; відвідування засідань 
методоб’єднань класних керівників – 46%; перегляд нової науково-
методичної літератури – 34%; ознайомлення з роботою інших класних 
керівників – 29,6%. Зазначимо, що 37,6% респондентів обрали кілька 
варіантів відповіді. 

Серед причин, які гальмують, знижують ефективність роботи з класним 
колективом, класні керівники виділяють: відсутність вільного часу – 83,6%; 
низьку оплату праці класного керівника – 74%; низьку якість (відсутність) 
методичних порад, рекомендацій – 8,4%; відсутність радіо- та телепередач з 
проблем виховання – 7,6%; байдужість учнів – 7,2%. 

Робота класних керівників сучасної школи спрямована на формування 
позитивних рис та якостей, які в подальшому житті допоможуть 
самореалізуватися особистості учня. Так, респонденти відмічають, що в 
першу чергу спрямовують свою діяльність на формування працьовитості, 
наполегливості, організованості, активності, підприємливості, разом з тим, 
значна частка класних керівників прагне сформувати загальнолюдські 
цінності в характері учнів, а саме: доброзичливість, уважність, чесність, 
чемність, сумлінність, почуття справедливості, принциповість, 
відповідальність, стриманість, співчутливість, послідовність, здатність до 
самоаналізу.  

На запитання “Що, на Вашу думку, буде сприяти здійсненню завдань 
формування особистості учня”, більшість респондентів схиляються до думки, 
що збільшення заробітної плати учителів та класних керівників (84,4%), 
зменшення завантаженості вчителя (83,8%). Проте майже третина 
респондентів (32%) вважає, що саме покращення методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу буде сприяти кращому виконанню функцій 
класного керівника стосовно формування особистості учня. Значно менша 
частина вчителів вважає, що з-поміж інших варіантів, розширення 
повноважень класного керівника (16,8%) та високий рівень психолого-
педагогічних знань батьків учнів (16,4%) належним чином позитивно 
відобразиться на справі виховання. Збільшити кількість теле- та радіопередач 
бажають 8,8% опитаних класних керівників та 10,4% схиляються до думки, 
що саме зацікавленість учнів є умовою для формування їх особистості. У 
ході інтерпретації даних виявилось, що всі 100% класних керівників віддали 
перевагу кільком варіантам відповіді. 

Серед своїх функцій, яким класні керівники надають особливого 
значення, респонденти виділяють: уміння спілкуватись з учнями, розуміти їх, 
згуртувати учнівський колектив, контролювати навчальну діяльність учнів, 
встановлювати стосунки, що ґрунтуються на розумінні та почутті взаємної 
поваги між учителем та учнем, всебічно вивчити дітей, здійснювати 



індивідуальний підхід, координувати взаємодію школи і сім’ї, допомагати 
батькам у вихованні учнів. 

Формуючи текст анкети, ми ввели також питання стосовно побажань 
щодо підготовки студентської молоді у вузі до виконання функцій класного 
керівника. Так, висловлюючи побажання, респонденти вказували на 
збільшення кількості практичних занять з методики виховної роботи, 
надавати увагу розв’язанню педагогічних ситуацій, відводити більше часу на 
педагогічну практику, розглядати та апробовувати на заняттях різні види 
виховних справ; частина респондентів наполягає на розділенні обов’язків 
учителя-предметника та класного керівника (16%), вчителі шкіл також 
визнають потребу запису у дипломі спеціалізації “класний керівник” 
(аргументи – не кожен вчитель-предметник має природній дар та відповідні 
педагогічні здібності, щоб виконувати функції класного керівника), частина 
класних керівників пропонує при кожному вузі створити “Школу класного 
керівника” (заняття якої проводились би кращими класними керівниками 
регіону), висловлювались також побажання введення спеціального курсу 
методичної підготовки студентської молоді та перепідготовки класних 
керівників для впровадження у виховний процес сучасної школи нових 
технологій виховання. 

Для отримання реальної картини, що відображала б специфіку виховної 
роботи класного керівника, нами було проведено анкетування учнів та їх 
батьків.  

Зокрема, відзначимо, що 36,4% учнів навчаються в міських школах, 
63,6% - в сільських. Середній вік респондентів – 14 років 7 місяців (8 – 9 клас 
загальноосвітніх шкіл). Переважна більшість респондентів у класі виконують 
певне доручення (94,05%) і лише 5,95% не виконують ніяких доручень. При 
виборі доручення вирішальну роль відіграв класний керівник у 67,9% 
опитаних, для 28% порадив обрати певне доручення актив класу, і лише 4,1% 
учнів вибрали доручення самостійно.  

З’ясувавши відповідь на запитання “Чи впливає твій настрій на взаємини 
з класним керівником”, відзначимо, що переважна більшість (83,3%) 
відповіли негативно, позитивні відповіді дали 3,05% і частково 13,65% учнів. 
Щодо класних годин, які стосувалися норм, правил культури поведінки, то їх 
теми частково можуть пригадати 97,55% респондентів. 

Нас цікавило питання щодо заходів, які застосовують класні керівники 
за порушення правил поведінки, так 66,5% респондентів вказують, що 
класний керівник їм робив зауваження в доброзичливому тоні, 19,15% 
стверджують, що класний керівник знижував оцінку за поведінку, а також за 
порушення правил поведінки у 7,35% учнів викликали батьків до школи та 
7% учнів робили зауваження в образливому тоні. 

Предметом нашого дослідження були також стосунки між учнями та 
класним керівником. Зокрема відзначимо, що як дуже добрі їх 
характеризують 47,25%, як довірливі – 6,3%, дружні – 19,6%. Разом з тим, у 
22,65% опитаних напружені відносини та у 4,2% респондентів – конфліктні. 
Причинами напружених відносин, на нашу думку, є проблеми “перехідного” 



віку значної кількості респондентів, а також невміння частини класних 
керівників здійснювати індивідуальний підхід до учнів, враховувати їх 
психологічний стан та особливості пубертатного віку.  

Таким чином, класному керівнику сучасної школи необхідно докладати 
зусиль для вироблення демократичного (колегіального) стилю керівництва, у 
роботі з учнями вірно визначити пріоритетні напрями роботи, ширше 
використовувати метод переконання, метод прикладу, бути взірцем для 
вихованців, виявляти якнайбільш вимоги та поваги до учнів, працювати над 
самовдосконаленням. 

Констатуючим експериментом було охоплено також батьків учнів. У 
ході анкетування ми прагнули вивчити ставлення батьків як до виховання 
дітей в школі, так і можливостей сімейного виховання. 

На запитання “Як часто Ви буваєте в школі, де навчаються Ваші діти”, 
більшість 44% відзначила, що лише в час проведення свят, масових заходів; 
38% батьків бувають лише на батьківських зборах, приблизно 1 раз на місяць 
відвідують школу 6% батьків та 12% як правило не мають часу та бажання 
іти до школи.  

На думку більшості батьків (84%) вихованням дітей повинна займатись 
сім’я (для порівняння так вважають і 79,4% вчителів) та школа (12% батьків 
учнів та 17,2% вчителів). Разом з тим, батьки вважають, що участь у 
вихованні мають брати також учнівські колективи та засоби масової 
інформації (4%). 

Переважна більшість батьків має певні труднощі у вихованні дітей. Так, 
50% -  відзначає, що їм не вистачає часу на спілкування; 23,5% батьків 
страждає від того, що діти не беруть до уваги їх вимог; 8,5% не знають як 
діяти в тому чи іншому випадку та 8% не знають, як практично реалізувати 
поради вчителів.  

Проблемою сьогодення стає і те, що батьки мало спілкуються зі своїми 
дітьми, і хоча респонденти відзначали, що на спілкування відводять 
приблизно 6,5 годин на добу, проте ми розуміємо, що в цей час входить і 
підготовка домашніх завдань і перегляд телепередач учнями, а на 
безпосереднє спілкування залишається обмаль часу. 

Для підвищення педагогічної обізнаності 40% батьків спілкуються з 
учителями, класними керівниками; із книг, журналів, газет, телебачення 
черпають корисну для себе інформацію 50,5% батьків учнів; із життя, розмов 
з колегами, сусідами 9,5% батьків учнів. Знаходять взаєморозуміння з 
класним керівником 92,5% респондентів, інколи – 7,5%. 

Рівень проведення батьківських зборів задовольняє 72% батьків і лише 
частково 28% опитаних.  

Тривожить і те, що сучасний класний керівник мало знайомий із 
умовами проживання учнів. Так, 91,5% батьків відзначають, що класні 
керівники ніколи не були в них вдома, 4,5% зазначають, що класні керівники 
були вдома у вихованців дуже рідко і 4% відзначають, що рідко. 

Оцінюючи за п’ятибальною шкалою ставлення батьків до організаційної 
виховної роботи в школі, респонденти в преважній своїй більшості ставили 4 



бали, середній бал 3,9. При цьому 47% батьків завжди готові прийти на 
допомогу класному  керівнику, 45% батьків учнів готові прийти на допомогу 
в міру необхідності та 8% в міру власного бажання. Нас цікавило питання 
заходів, які, на думку батьків, сприяли б покращенню їх виховної роботи. 
Так, переважна більшість респондентів вважають, що мали б проводити 
більше часу з дітьми (78%), значна частина батьків (16%) впевнені, що 
користь би дали зустрічі з психологами, юристами, медиками, які мав би 
організовувати класний керівник; 4% хотіли б збільшити кількість 
телепередач з проблем виховання та 2% організувати телефон довіри. Таким 
чином, батьки учнів повністю усвідомлюють, що вихованість їх дітей 
залежить від успіхів сімейного виховання; значна частина батьків свідома 
того, що відчуває відповідальність за виховання, а також прагне підвищити 
свою педагогічну обізнаність. В цілому батьки досить добре оцінюють 
діяльність класного керівника, хоча відзначають певну невдоволеність 
проведенням батьківських зборів. Класному керівнику сучасної школи треба 
домогтися єдності в координації виховних зусиль батьків, вчителів-
предметників з метою виховання особистості учня. 

Отже, на основі проведеного дослідження, ми можемо констатувати, що 
в сучасній школі класний керівник здійснює виховні функції, які спрямовані 
на забезпечення високої успішності учнів, готовності в подальшому 
використовувати набуті знання, вміння, навички а також самореалізувати 
себе як особистість. Важливість виховної діяльності класного керівника 
зумовлює потребу переосмислення організаційно-педагогічних засад 
професійної підготовки студентів шляхом введення спецкурсу “Організація 
роботи класного керівника” в вищих навчальних педагогічних закладах 
України. 
 


