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• Головною метою НВО є 

забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої 

освіти, на позашкільну освіту.  

• Головними завданнями НВО є: 

1. забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

2. • виховання громадянина України; 

3. • формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, 

підготовленої до професійного самовизначення; 

4. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та 

інших народів і націй; 

…. 

 



• Чому саме ця тема? 



Мета заходу: 
 виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, підвищувати рівень 

вихованості, впроваджувати елементи естетичного виховання культури спілкування, 

розширити знання учнів з ввічливості, розвивати культуру поведінки та мовлення. 

Завдання заходу 

• поглибити розуміння сутності морально-етичних понять таких як 

«ввічливість», «доброзичливість», «чемність», «люб’язність», «нечемний»,;  

• розвинути почуття відповідальності за свої вчинки та слова; формувати 

почуття особистої гідності; почуття поваги до інших людей;  

• формування ціннісного ставлення до себе та оточуючих; 

переконаності у цінності культури мови; прагнення до оволодіння 

культурою мовлення; розвиток культури мовлення. 

• формування готовності до моральних вчинків  

• сформувати прагнення до самовдосконалення в культурі поведінки 

та мовлення.  

 



  ДОВІРЛИВИЙ  СТИЛЬ  СПІЛКУВАННЯ; 

  СПІЛКУВАННЯ  ЗА  ПРИНЦИПОМ  «ТУТ  ТА  ЗАРАЗ»; 

  ЩИРІСТЬ  У  СПІЛКУВАННІ; 

  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  ВСЬОГО  ТОГО, ЩО  ВІДБУВАЄТЬСЯ  В  КЛАСІ; 

  АКТИВНА  УЧАСТЬ  В  ТОМУ, ЩО  ВІДБУВАЄТЬСЯ; 

  ОЦІНЮЄМО  НЕ  УЧАСНИКА, А  ЙОГО  ДІЇ  ТА  ВЧИНКИ; 

  ПОВАГА  ДО  ТОГО, ХТО  ГОВОРИТЬ; 

    ПРАВИЛО ПІДНЯТОЇ РУКИ; 

    СЛУХАТИ Й ЧУТИ; 

                ПОЧУТТЯ ГУМОРУ.  



Вправа «очікування» 



Комплімент – це приємне схвальне зауваження на чиюсь адресу, похвала 





«Сучасна 

культурна людина 

- це не тільки 

освічена, але ще 

й людина, що 

володіє почуттям 

самоповаги і 

шановним, 

віччливим 

ставленням до 
оточуюючих.» 











Ввічливість – це спосіб віддавати позитивну 

енергію 
 Кожен із нас іноді помічав, яку силу 

мають незначні жести, які ми проявляємо 

щодня. Починаючи із запитання “Як ти?”, 

закінчуючи фразою “Бережи себе” та 

“Дякую”. Маленькі дії та слова пов’язують 

людей. 

 

 Для того, щоб бути ввічливими, дарувати 

іншим повагу та розуміння, потрібно самим бути 
емоційно здоровими. Дуже важко ділитися з 

людьми навколо оптимізмом і співчувати їм, якщо 

ваша душа сповнена якоюсь образою. 

 Хоча наші емоції змінюються кожного дня, 

ми можемо над ними працювати. Спробуйте 

підтримувати особистий та емоційний баланс. 
Тільки коли ви самі почуваєтеся добре, то можете 

віддавати найкращу часточку себе іншим. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://moyezdorovya.com.ua/5-krokiv-shhob-znajti-emotsijnij-balans/













